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LA SRA PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, començarà la
sessió, prego vagin prenent els seus llocs. 

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Plenari. 

I.1) Pregunta RGE núm. 9748/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incidència dels plans de turisme social
europeu a Eivissa i Formentera.

La primera és l’ajornada de la sessió anterior, relativa a la
incidència dels plans de turisme social europeu a Eivissa i
Formentera. Té la paraula la Sra. Carolina Torres i Cabañero.
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LA SRA. TORRERS I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta queda formulada en els
seus termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, presidenta. Idò, formulada en els seus termes, de
quina incidència tendran els plans de turisme social europeu a
les Illes Balears a Eivissa i a Formentera, encara és un poc prest
per poder avaluar i quantificar quina incidència tendran. Per part
de la conselleria esperam que hi hagi turistes de tercera edat
europeus que dins aquesta experiència pilot vagin a Eivissa i a
Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, primer la
Sra. Nájera quan era consellera d’aquest govern va anunciar que
volia portar 15.000 jubilats europeus a l’illa d’Eivissa aquest
hivern, uns mesos després vostè anuncia que el pla pilot de la
Secretaria d’Estat de Turisme i la Conselleria de Turisme balear
començaran únicament a la Badia de Palma i que aquests 15.000
turistes no arribaran a Eivissa. Supòs que està al corrent de les
reaccions en contra i del malestar que aquest anunci va causar
entre els empresaris del sector, especialment en el moment en
què avui en dia vivim amb aquesta crisi econòmica. Finalment,
diu que encara no sap quina incidència tindrà, però també hem
vista a través de titulars que sembla ser que ara sí que diuen que
aquests turistes arribaran a l’illa d’Eivissa, la qual cosa per a
nosaltres són bones notícies. Rectifiqui aquesta actitud que
vostè i aquest govern tenien cap a l’illa d’Eivissa.

Esperam que aquests turistes jubilats de tot Europa no
només quedin a l’illa de Mallorca, sinó que Eivissa i Menorca
també tindran una part d’aquests turistes que ens pertoca, però
tal vegada, Sr. Conseller, sí que almenys ens podria dir, ja que
no sap quina incidència tendrà, ens podria contestar quan,
exactament arribaran aquestes turistes a les illes? Ja que en una
primera vegada es va anunciar que seria aquest hivern, l’hivern
del 2009, i l’hivern comença en unes quantes setmanes, així que
tal vegada en el seu segon torn ens podria aclarir aquesta dada,
si vendran a principis del 2009, o sigui aquest hivern, o si
vendran a final, per la qual cosa hi hauria una petita diferència.

Ara només ens queda esperar que això sigui així, que no hi
hagi més canvis d’última hora a no ser que sigui òbviament per
millorar totes aquestes circumstàncies i que vostès comencin a
tenir més en compte la resta de les illes, que també són Illes
Balears perquè, Sr. Conseller, la sensació de discriminació per
part de la seva conselleria i d’aquest govern cap a les illes
menors és molt forta i no només és la meva opinió, és l’opinió
dels representants del sector turístic de les pitiüses i també dels
representants polítics de les illes pitiüses. Per tant, és la meva

obligació fer-li arribar això i també demanar-li que darrera de
les bones paraules els fets tangibles són també molt importants,
més inversions, Sr. Conseller, i més actuacions com aquesta de
portar més turistes a les illes menors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Torres, no contribueixi a
aquest pessimisme que vivim a tot Espanya amb la situació
econòmica. Si volem superar la crisi, si volem superar la
situació econòmica, que és a nivell mundial, necessitam una
certa dosi d’optimisme, vostè que és intelAligent no contribueixi
a aquest pessimisme. 

Li explicaré en què consisteix aquest conveni de turisme
social europeu. Entre el ministeri i la Conselleria de Turisme
hem firmat un acord d’intencions que permetrà fer dues
experiències pilot a tot Espanya, una a Andalusia i l’altra a les
Illes Balears, on Andalusia i les Illes Balears invertiran, cada
una, 2,5 milions d’euros i el ministeri posarà 5 milions d’euros.
A les Illes Balears, des del començament vàrem demanar que
aquestes inversions fossin a les tres illes, com ja havia dit la Sra.
Nájera, en principi semblava que el ministeri volia només una
experiència pilot, però hem confirmat que aquesta experiència
pilot que intentarà dur 48.000 turistes, sigui no només a
Mallorca, sinó que també sigui a Eivissa i a Formentera. 

Per a això, es farà un concurs públic. Un concurs públic,
entén el concepte de concurs públic?, que es podran presentar
empreses i que decidiran de quina manera es repartiran aquestes
places. Els terminis en què es preveu que es facin aquests
viatges turístics són al començament i al final de la temporada
i els mesos en què està previst posar el concurs seran febrer i
març i el mes d’octubre.

Moltes gràcies, Sra. Torres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal.

I.2) Pregunta RGE núm. 9868/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acollida a famílies particulars dels
menors no acompanyats.

La següent pregunta és relativa a l’acollida a famílies
particulars dels menors no acompanyats i la formula la Sra.
Encarnación Pastor.
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LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, como usted sabe
la protección de menores está encomendada a las comunidades
autónomas en sus respectivos territorios. El apartado primero
del artículo 172 del Código Civil establece que “la entidad
pública a la que el respectivo territorio está encomendada la
protección de los menores cuando constate que un menor se
encuentra en situación de desamparo tiene por ministerio de la
ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de
protección necesarias para su guardia”. 

Los menores extranjeros no acompañados se encuentran en
situación de desamparo, la gestión de las competencias de
acogida y protección de menores en nuestra comunidad
autónoma está a cargo de los consells insulares como usted
sabe. Mi pregunta es ¿cree la Hble. Consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, que la acogida en familias particulares
es la mejor medida para los menores no acompañados?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes, Sra.
Parlamentària, creim que l’acolliment familiar és una mesura
reconeguda jurídicament a la nostra legislació vigent a l’àmbit
de la protecció del menor i per tant aplicable i, a més a més,
tenim una pràctica que empíricament ha demostrat que
l’acolliment familiar és molt millor per als menors que les
residències o els pisos tutelats per a menors tutelats. Per tant,
pensam que és una bona mesura en principi.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Santiago. Sra. Pastor, té la paraula.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Consellera, la adopción de menores es un tema muy
delicado. Yo no dudo de la buena voluntad de la familia -
tampoco de la suya- que se ofrecen para la acogida de estos
menores, pero esto no basta. No se nos escapa reconocer las
dificultades que tienen en acogida, la saturación que padecen
estos centros tampoco, pero los menores son un tema tan
delicado que no podemos permitir delegar nuestra
responsabilidad en familias trabajadoras. Sí podemos por
supuesto pedirles colaboración, ayuda, pero la responsabilidad
debe ser de las instituciones, de las instituciones competentes en
esta materia. 

Fuimos muy solidarios en la anterior legislatura,
demostrando que las comunidades gobernadas por el Partido
Popular somos corresponsables con otras comunidades
españolas y por eso lo fuimos nosotros con Canarias, llevamos
a cabo con extrema exquisitez y preocupación el seguimiento de
los menores, vigilamos muy de cerca su situación para que ésta
fuera la adecuada y le aseguro, Sra. Consellera, que tengo
muchas dudas de que estas medidas sean las mejores posibles.

Por otro lado, me gustaría que me contestara ¿qué hará
usted? ¿Proporcionará a las familias los 80 euros que el Estado
envía como ayuda por menor no acompañado? Y de ser así ¿no
será esto un efecto llamada a las familias que más que nunca en
estos tiempos sufren una situación económica especialmente
delicada? En los consells usted sabe que una plaza de gestión
propia tiene un coste de más de 130 euros por menor y día y que
siempre han asumido la tutela y la acogida de menores con los
mismos índices de calidad asistencial que para los demás
menores tutelados en nuestra comunidad, con las mismas
garantías, por supuesto siempre, de dignidad y de trato. 

Sra. Consellera, siento mucho decir esto, pero creo que los
experimentos se hacen con gaseosa no se hacen con personas.
Tenemos que ser solidarios, no imprudentes. Cuando llegue la
mayoría de edad, ¿cuál será su situación con las competencias
(...) para la inserción laboral o bien para la atención
especializada en algunos casos? Y en relación con el
cumplimiento de la legislación vigente, ¿volverán a ser
arrancados nuevamente de estas familias?

Sra. Consellera, sólo le pido una cosa, que sea usted muy
prudente en este tema porque estamos hablando de menores.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Sra. Santiago té la paraula.

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

Sra. Parlamentària, crec que vostès avui ha demostrat un
gran desconeixement en tema de menors tutelats. L’acolliment
familiar és la millor opció per a qualsevol nin no tutelat. De fet,
tots els esforços de les administracions autònomes són per,
realment, aconseguir famílies tutelars i... No em digui que no.
Som especialista tècnica en aquest tema i li puc donar tota una
sèrie de bibliografia tècnica, ja no política, on l’acolliment
familiar és la millor mesura per als menors tutelats per moltes
coses, entre altres coses, per exemple, perquè estan en un àmbit
familiar que una residència o un pis tutelat no els pot donar. 

En el cas dels menors no acompanyats encara és molt més
impactant el tema de la residència que una família no
acompanyada perquè l’impacte cultural diferent entre un menor
senegalès i una residència aquí és molt impactant, en canvi, amb
una família senegalesa l’impacte cultural s’esmorteeix molt
perquè li donen una informació contrastada i a més li aclareixen
les dificultats que suposa el procés d’emancipació, cosa que un
tema residencial a un pis no passa, però és que no és només
necessari per als menors no acompanyats és que l’acolliment
familiar és el més adequat, és la mesura més adequada per a
qualsevol nin tutelat. Això ho demostren tots els informes
tècnics, ho demostra tota la bibliografia i ho demostra
l’experiència dels menors que han estat residents i dels menors
que han estat en famílies d’acolliment familiar. 
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Vostè l’únic que ha demostrat avui és un gran
desconeixement en temes de menors tutelats. Informi’s abans de
fer aquest tipus de preguntes, per favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

I.3) Pregunta RGE núm. 9869/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dragat del port de Ciutadella.

La següent pregunta és relativa a dragat del port de
Ciutadella i la formula la Sra. Antonia Gener. Té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller, hem tingut notícies que pròximament es
dragarà el port de Ciutadella de Menorca. Els arqueòlegs del
colAlegi oficial de Balears a les recents jornades d’arqueologia
que es van celebrar els passats 4 i 5 d’octubre a Maó van posar
de manifest els perills que el dragat del port pot suposar per a
les restes arqueològiques submarines que allà es troben. Segons
manifesten, és segura l’existència de fins a quatre (...) de
l’època romana que podrien significar una excepcional troballa
arqueològica per l’enorme riquesa patrimonial que suposen
quatre  vaixells precisament de l’època romana i esdevindria un
fons patrimonial únic a les Illes Balears. Si fossin possibles les
excavacions el resultat d’aquestes investigacions i la seva
posterior exposició podrien representar al futur per a Ciutadella
i per a Menorca a nivell cultural, científic, acadèmic i fins i tot
turístic un ambiciós projecte museístic i científic ubicat a
Ciutadella. 

Aquest interès científic i acadèmic ha estat posat de manifest
també per part d’aquest colAlegi oficial d’arqueòlegs i per part
de la Societat Arqueològica Martí i Bella als partits polítics
representants a l’Ajuntament de Ciutadella, de tal manera que
al ple de l’ajuntament està previst prendre un acord unànime per
tal d’instar a no dragar el port sense prendre les mesures adients
per preservar aquest important fons arqueològic. Així mateix
també hi ha consens polític per tal de donar a conèixer a totes
les administracions el potencial que aquestes troballes
arqueològiques poden tenir per a Ciutadella i per a Menorca.

Per tant, tenint en compte tot això, quines mesures pensa
prendre la conselleria a l’hora de dragar el port de Ciutadella?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Grimalt, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada, efectivament el projecte constructiu de l’obra del port
de Ciutadella que vostès varen aprovar la passada legislatura
preveu un dragat del port de Ciutadella amb un control o amb
una excavació arqueològica a la qual s’hi destinaria un milió
d’euros, però de tota manera, abans nosaltres a la vista
precisament dels advertiments que ens han fet els arqueòlegs,
abans d’iniciar aquesta obra i abans de licitar-la hem pensat que
era prudent fer una prospecció prèvia per veure realment de què
estam parlant i què pot representar aquest dragat. 

Per això, hem tret a concurs públic la realització d’un estudi
arqueològic previ, que es va publicar dia 16 d’octubre amb un
import màxim de 154.000 euros, precisament amb l’objecte de
conèixer l’abast de les restes arqueològiques existents al port de
Ciutadella. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Ens alegram molt que sigui
així com és, però de totes maneres l’instam que quan el dic del
port de Ciutadella estigui construït dugui a terme les
excavacions d’aquestes restes arqueològiques. Per tant,
l’encoratjam a cercar el finançament necessari segons preveu la
Llei de protecció de patrimoni històric per tal que pugui ser
aquest ambiciós projecte científic i també turístic i cultural
d’interès per a Ciutadella i també per a Menorca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, segurament al port
de Ciutadella tal com ja adverteixen els arqueòlegs hi ha
important restes arqueològiques d’una riquesa i un valor
excepcional i a més, sembla ser que en bon estat de conservació.
Per tant, tot aquest patrimoni en el seu moment pot posar en
qüestió la viabilitat del projecte de dragat. El que volem per a no
tenir sorpreses com en altres obres és, amb caràcter previ a
licitar l’obra, saber exactament amb què ens trobarem per
avaluar si és viable o no fer aquesta obra, tant des del punt de
vista tècnic com des del punt de vista econòmic perquè les
excavacions submarines són molt cares i a més, no tan sols és
excavar i treure-ho, sinó que després s’ha de dessalar, s’ha de
fer una tasca de consolidació del materials que surt molt cara i
després s’ha de posar a un lloc adequat.

Per tant, amb caràcter previ a decidir si feim o no el dragat,
volem saber què ens trobarem i què ens costarà i en qualsevol
cas, comprendrà que la Conselleria de Medi Ambient pot fer un
esforç, però també hi ha altres administracions i altres
conselleries que hi hauran de contribuir perquè en qualsevol cas
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la preservació del patrimoni no és competència exclusiva nostra.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. La següent pregunta era relativa a la
reunió del Molt Hble. Sr. President amb la ministra de Foment...
i el Sr. Moragues em deu demanar la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. És per demanar, precisament, la
retirada d’aquesta pregunta, la pregunta número 6 i la número
7 perquè els consellers no són a l’illa. Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 9871/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reunió del Molt Hble. Sr. President amb
la ministra de Foment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.5) Pregunta RGE núm. 9877/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nou hospital d'Eivissa.

La número 5 és relativa al nou hospital d’Eivissa i la
formula el Sr. Gascón. Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, últimament hem parlat
molt a aquest parlament del  nou hospital d’Eivissa,
especialment hem parlat del servei de radioteràpia, si serà
essencial o no serà essencial, però en concret de l’edifici nou del
nou hospital, si s’ha de fer o no, que es farà, també se n’ha
parlat aquí, especialment a l’anterior legislatura se’n va parlar
molt, en aquell moment se’n va parlar, no es va fer res, només
se’n va parlar, evidentment tampoc ni tan sols no es va parlar de
la radioteràpia ni s’imaginava pels nous gestors l’essencial que
seria, però nosaltres volem saber, Sr. Conseller, quines passes
es fan ara realment pel fet que sigui una realitat aquest nou
hospital? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Gascón.
Miri, des que tenim responsabilitats a la Conselleria de Salut
hem assumit i estam treballant perquè el compromís que tenim
de fer un nou hospital modern i de qualitat a l’illa d’Eivissa
pugui ser una realitat. El primer que vàrem fer va ser escollir
una ubicació que pensàvem que era la més adient per a aquest
nou parc hospitalari. Vàrem elaborar un pla funcional que
romandrà viu fins el dia que s’inauguri l’hospital. Primer hem
fet una fase en colAlaboració amb els professionals, ha estat el

Pla funcional que ha servit per escollir el projecte, però
evidentment aquest pla, una vegada que es conegui el projecte
arquitectònic, tornarà a ser presentat als professionals i als
serveis perquè puguin continuar fent les seves aportacions.

Com vostè sap, vàrem fer un concurs d’idees per al projecte
de l’hospital el mes d’abril i ara el mes d’octubre un jurat
constituït amb participació institucional, Conselleria de Salut,
però també amb la representació institucional de l’illa d’Eivissa,
a través del seu consell insular i de l’ajuntament, la participació
professional, tant del ColAlegi de Metges, com el ColAlegi
d’Arquitectes i la participació tècnica de l’ib-salut. Vull
comentar que tots els projectes estan exposats al públic perquè
qualsevol persona que ho vulgui conèixer ho pugui fer.

Evidentment, aquest concurs d’idees ens ha fet avançar i
guanyar temps. Acabades les prospeccions arqueològiques
prèvies a l’edificació, el següent pas correspon a l’Ajuntament
de Vila perquè ens faci la cessió del solar amb la corresponent
qualificació urbanística. Immediatament activarem dos
processos al mateix temps per guanyar temps, un és la licitació
del concurs d’adjudicació de la construcció, amb la modalitat
que sigui decidida, i es redactarà el projecte d’execució d’obra
i això donarà pas que l’hospital pugui ser una realitat. S’espera
una inversió al voltant de 100 milions d’euros, aquí estaria
inclòs el projecte i la direcció d’obra, el que és l’obra i
l’equipament tecnològic. El Govern, la Conselleria de Salut fa
passes amb les administracions de l’illa per avançar i que el
temps de la realitat del nou hospital d’Eivissa sigui el més curt
possible.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 9874/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2009.

I.7) Pregunta RGE núm. 9875/08, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a educació per
la ciutadania.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.8) Pregunta RGE núm. 9878/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a polítiques d'igualtat a l'àmbit laboral.

Passam doncs a la següent pregunta, la vuitena, ja que la
sisena i la setena queden ajornades, i és relativa a polítiques
d’igualtat a l’àmbit laboral i la formula la Sra. Francesca Lladó.
Té la paraula.
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LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Reiteradament tant en aquesta cambra com en la Comissió
d’Afers Socials, s’ha parlat i s’ha fet esment a les polítiques
d’igualtat. Unes accions polítiques que a dia d’avui són un dels
pilars fonamentals de tota política general de govern, per la qual
cosa sabem, Sra. Consellera, que és una feina transversal i que
inclou totes les decisions de govern. Des de la Conselleria de
Treball i Formació aquest és l’esperit, així ho ha demostrat. I un
bon exemple seria el curs d’experts universitari amb plans
d’igualtat i conciliació que s’ha engegat durant aquest curs.

Dins aquest esperit, voldria demanar-li quins són els
objectius que s’ha marcat per al proper 2009, en relació amb les
polítiques d’igualtat a l’àmbit laboral? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Lladó. Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies, Sra. Diputada, senyores i senyors diputats.
El full de ruta 2008-2001 per a l’impuls de la responsabilitat
social corporativa, estableix les mesures que a l’àmbit de la
igualtat es desenvolupen per part de la Conselleria de Treball i
de Formació. El foment de plans d’igualtat a les empreses,
promoure el lideratge de dones emprenedores i directives,
l’impuls de les activitats que potencien la participació de les
dones a l’àmbit de decisió i negociació colAlectiva. O constituir
aliances empresarials contra la violència de gènere.

L’any 2008 dins el programa a les empreses “Igualtat és
eficiència”, s’han desenvolupat tot un seguit d’accions que
tindran continuïtat fins a l’any 2009: la convocatòria d’ajuts a
PIME per a plans d’igualtat i conciliació, convocatòries a més
a més per arribar a la formació a les empreses, a través de les
cambres de comerç de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i
Formentera, o amb els sindicats; i, evidentment, establir tot allò
que són oportunitats perquè les dones avancin en la igualtat dins
les empreses.

Dins aquest mateix programa “Igualtat és eficiència”, tenim
clar que l’any que ve una de les qüestions que haurem de
procurar és precisament l’objectiu de fomentar que les dones
aturades es constitueixin en empresàries, bé dins el treball
autònom, bé mitjançant la constitució d’empreses d’economia
social, ajudar-les, acompanyar-les a fer aquest bot perquè
evidentment la igualtat d’oportunitats ha de ser un fet cert en
aquestes illes i el potencial que les dones poden desenvolupar a
l’economia, encara tenim molt per veure i treballar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Vol fer ús de la paraula?

I.9) Pregunta RGE núm. 9870/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la fira turística de Londres.

Passam doncs a la següent pregunta, és relativa a la
valoració de la Fira turística de Londres i la formula la Sra.
Carolina Torres. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, quina valoració fa de
la darrera Fira Turística de Londres?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Nadal, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Presidenta. Una valoració molt, molt i molt
positiva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Sra. Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja ha fet la seva
valoració i després no vull que m’acusi de pessimista, però
segurament aquesta valoració és positiva especialment per a
Mallorca. Només li llegiré a mode d’exemple els titulars que
han sortit en els mitjans de comunicació locals de la premsa
pitiüsa. “Malestar en el inicio de la Feria de Turismo de
Londres por la ocultación de Ibiza”. “El consell denuncia la
falta de información sobre la isla en el folleto del Govern y la
mala situación del mostrador ibicenco en el stand balear”.
“Mallorca acapara el stand y el material promocional en la
World Travel Market”. “El Govern extermina la marca Ibiza”.
“El Govern fulmina la marca Ibiza”.

Bé, Sr. Conseller, la veritat és que mai, mai no s’havia
discriminat d’una manera tan flagrant l’illa d’Eivissa com en
aquesta ocasió, mai. Fins i tot els mateixos representants polítics
del consell insular, que no són precisament del Partit Popular,
han denunciat a la vegada que la resta de membres del sector
turístic han manifestat públicament la seva indignació per
aquests fets. Fins i tot, la Sra. Consellera de Turisme del Consell
d’Eivissa va dir que l’estand no era el pactat a reunions prèvies.
Tal com s’ha comprovat, pareix ser que no l’escolten a
Mallorca, per això també ha anat a Turespaña a denunciar els
abusos per part del Govern balear, la qual cosa ens deixa un
panorama molt poc esperançador. Tenim per una banda un
Consell d’Eivissa que no es fa escoltar i per altra banda un
conseller que no vol escoltar.
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Jo no sé quina excusa ens explicarà en el seu torn, si és que
explica alguna cosa, i és que, Sr. Conseller, aquí ja no es tracta
de més metres d’estand o menys metres. Aquí es tracta que una
vegada més, després d’un mes dels greuges que patim
freqüentment per part de la seva conselleria, ens dona més la
raó, les competències en promoció turística han de ser dels
consells insulars. Nosaltres pensam que l’equivocació és aquí i
ja només falta que el Sr. Antich vulgui transferir els recursos, en
això tampoc no estam molt esperançats. D’aquesta manera vostè
deixaria de ser el conseller de Turisme i el Govern balear
quedaria encara més desgavellat, amb un conseller d’UM
menys. Però tal i com estan els coses, Sr. Conseller, crec que a
les illes Pitiüses no el trobarien a faltar gaire. Per cert. Sr.
Nadal, crec que vostè en sap molt de concursos públics, tal com
feien en el Consell de Mallorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sr. Nadal.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Gràcies, Sra. Torres. Miri, jo no la coneixia i cada vegada
em cau millor perquè crec que amb les propostes, les preguntes
i les intervencions que vostè fa i que a mi m’agradaria que
continuàs fent, i que sobretot les fes a Eivissa, cada vegada hi
haurà més nacionalistes a Eivissa que al final acabaran fent un
pacte amb Unió Mallorquina. Continuï per aquest camí!

Jo li vull dir que la valoració de la fira va ser molt positiva
en molts d’aspectes, perquè vàrem polsar de primera mà i en
directe quina és la situació del turisme a la Fira de Londres.
Vàrem tenir tot un seguit de reunions tant amb el sector turístic
de les illes, majoristes, agències de viatges i companyies aèries
per garantir que la propera temporada serà tan bona com
aquesta. Per això feim feina. Hem fet reunions amb majoristes
de viatges, hem concretat amb companyies aèries que
continuaran visitant i duent turistes la propera temporada a
Menorca, a Eivissa, a Mallorca i a Eivissa per anar a
Formentera, Formentera no té aeroport. Hem fet juntament amb
el sector un pla de màrqueting que pactarem amb tot el sector
per fer la feina promocional en els mercats emissors de les illes,
i tenim el consens amb el sector.

Estic convençut, i perdoni que continuï sent tan optimista,
que tenim els millors empresaris turístics, que seran capaços
amb aquesta situació que hi ha de crisi a nivell mundial de fer
que les Illes Balears continuïn sent el destí preferit dels turistes
britànics i alemanys la propera temporada, i que si han de triar
un destí, abans de triar-ne altres on han d’anar acompanyats
amb combois, amb policies, triaran les Illes Balears perquè
tenim el millor clima, tenim la millor proximitat, tenim els
millors empresaris, tenim les millors instalAlacions hoteleres. I
continuarem fent feina per millorar-les. Per això hem posat en
marxa un Pla Renove. Per això, amb el president, crearem una
comissió interdepartamental i estam fent reunions amb els
empresaris turístics per facilitar la possibilitat d’inversions per
millora de les instalAlacions hoteleres. Per això, ajudarem

subvencionant un percentatge de l’1,5% que queda restant amb
el Pla Renove que farà l’Estat. Per això xerram amb el ministeri,
perquè la reconversió no només sigui a la Platja de Palma, sinó
que també sigui a la Platja d’en Bossa a Eivissa, i també es
puguin fer reconversions a Menorca.

Sra. Torres, per favor, continuï fent aquestes preguntes,
continuï fent aquest victimisme del que sempre ens han acusat
a Unió Mallorquina, perquè això segur que facilitarà que es
creïn partits nacionalistes a Eivissa que al final acabaran pactant
amb Unió Mallorquina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal.

I.10) Pregunta RGE núm. 9873/08, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportació del Govern a la
Fundació Onuart.

La següent pregunta rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 9885/08, és relativa a l’aportació del Govern de les Illes
Balears a la Fundació Onuart. La formula el Sr. Rodríguez. Té
la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller de Presidencia, en los presupuestos de este año, la
Dirección General de Proyectos tiene una partida de más de 4,5
millones de euros, es decir, más de 750 millones de las antiguas
pesetas para inversiones de carácter inmaterial. Entre los
proyectos estratégicos del Govern para este año que se financian
con esta partida, está participar en la Fundación Onuart,
encargada como todos conocemos por la abundante información
que estos días está generando, de la redecoración de la sala 20
del edificio de la ONU en Ginebra, que hoy precisamente se
inaugura con la presencia de Su Majestad el Rey y también del
presidente de la comunidad autónoma.

¿Podría informar el Govern a esta cámara de cuál es el
importe que aportará la comunidad autónoma definitivamente
a este proyecto estratégico?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern colAlaborarà
amb aquesta magna obra mitjançant 150.000 euros; 125.000
com a entitat colAlaboradora, és la quota per dir-ho d’alguna
manera que totes les entitats colAlaboradores aporten i 25.000
més per tenir dret a l’aprofitament del documental efectuat i a
l’aparició en els títols de crèdits del Govern balear com un dels
colAlaboradors d’aquest documental.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, Sr. Conseller, esto coincide
con la partida que usted anunció en los presupuestos, pero he
visto noticias por otro lado en las que decía que el Govern
aportaría 25.000 euros más para tener ciertos derechos. No me
han quedado claros los derechos. A mí me gustaría que usted
explicara si nosotros podremos utilizar el video de esta obra a
disposición o habrá que pedir permiso y pagar cada vez el canon
de este video. Es una cuestión de matiz que seria importante
conocer, y que yo creo que ha dado imagen esta obra
importante.

A mí me parece muy bien que el Govern colabore con un
obra de un artista mallorquín, en este caso Miquel Barceló en la
ONU. Pero yo creo que podría hacerse también esta imagen en
Baleares. Yo creo que el Govern podría también invertir en
embellecer espacios públicos, edificios públicos, darles más
categoría utilizando artistas de las Islas Baleares, de las cuatro
Islas Baleares, los tenemos y muy buenos, y que además el
patrimonio se quedase en las islas. La verdad es que un proyecto
estratégico que consiste en invertir en Ginebra, yo no lo
entiendo, pero es su política, ustedes sabrán lo qué hacen.

También me gustaría hacerle dos o tres preguntas. En primer
lugar, eso que he dicho ahora mismo, si ustedes tienen previsto
embellecer algún edificio público de Baleares con este mismo
sistema que es una fuerte inversión en cultura para embellecer
algún recinto.

En segundo lugar, si considera adecuado que se utilicen
fondos FAD para esta obra.

En tercer lugar, cómo piensa el Govern (...) este proyecto,
que creo que es interesante, pero consistiría en que usted
concretase en qué nos vamos a beneficiar y si esto aportará algo
a Baleares (...) de austeridad y de gasto para inversión y para
crear empleo. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, efectivament pensàvem
que era un projecte estratègic perquè allà on hi ha l’artista més
reconegut mundialment de la nostra comunitat, està bé que allà
hi hagi la comunitat. Per tant, quan se’ns va demanar per part de
la fundació que hi participéssim, ens va semblar bé. Allà tenim
un representant d’aquesta comunitat i està bé que allà figuri que
la comunitat autònoma està amb els seus fills (...). Tal vegada
vostès no ho haguessin fet, jo crec que també ho haurien fet. Per
tant, vàrem decidir donar-li suport.

L’aportació a la confecció del reportatge del documental, del
vídeo, com li vulguin dir, ens dóna dret efectivament que
nosaltres el puguem utilitzar per qüestions educatives,
promocionals; podem utilitzar aquest material donant
coneixement de la utilització, com no pot ser d’una altra
manera, però sense costos afegits. Per tant, pensam que aquesta
és una bona actuació i que la comunitat, el Govern, sigui del
color que sigui, crec que estava obligat a participar-hi.

Quant a les altres qüestions de si estam disposats o no a
invertir, a més de Ginebra, a les Illes Balears per promocionar
l’art i els artistes, crec que açò ho fa precisament l’1% cultural,
ho feia també el Govern anterior i nosaltres ho continuam fent.
L’1% cultural es reserva precisament per fer moltes actuacions
en matèria patrimonial i en matèria de belles arts, hi ha una
comissió que s’encarrega d’aquestes qüestions. Per tant, crec
que el Govern no s’ha negat mai, normalment el que se sol
negar sol ser el pressupost, la comunitat no s’hi sol negar mai.

Les qüestions afegides de quin és el criteri que li mereix al
Govern la utilització de fons FAD, etc.; açò, com és
absolutament clar, ha estat explicat pel Govern central. Jo
malauradament, ni som el Sr. Moratinos, ni pertany al Govern
central, ni som membre de la Fundació Onuart. Per tant, crec
que les explicacions dels responsables d’aquestes actuacions ja
s’han donat i són sobradament conegudes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues.

I.11) Pregunta RGE núm. 9879/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trobada de moda
Balearic Trends.

La següent pregunta és relativa a trobada de moda a Balearic
Trends i la formula la Sra. Margalida Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, vàrem poder
escoltar a la seva compareixença en comissió de la setmana
passada, que el mes passat s’havia organitzat una fira
innovadora en aquesta comunitat, anomenada Balearic Trends,
una idea que havia sorgit precisament del sector i que la
Conselleria de Comerç havia estalonat amb força. Pensam que
tot allò que posi en valor tots els nostres productes i les
iniciatives de les nostres firmes i les nostres empreses és sempre
important, especialment en moments de dificultats econòmiques
com l’actual.
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És per aquest motiu que li faig una pregunta, en el sentit de
quina valoració fa la seva conselleria de la trobada de moda
Balearic Trends.

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, senyors i senyors diputats. Sra. Presidenta. Sra.
Mercadal, nosaltres des del principi que vàrem arribar a la
conselleria ens vàrem adonar o vàrem intuir o... vàrem pensar
que hi havia una necessitat precisament de crear un espai de
trobada del sector de la moda a les Illes Balears, i fruit
d’aquesta inquietud la conselleria va pensar en la creació d’un
espai i això ens va dur precisament a organitzar per primera
vegada a les Illes Balears Balearic Trends. Va ser concretament
els passats dies 3, 4 i 5 d’octubre i la veritat és que la resposta
del sector va ser molt positiva i hi va haver una gran
participació. Així i tot he de dir que teníem la incertesa, com
sempre que s’organitza per primera vegada un esdeveniment
d’aquestes característiques.

Entre altres coses Balearic Trends el que pretenia era ser
precisament un gran punt de trobada de tot el sector de la moda
de totes les Illes Balears, ja sigui de dissenyadors i empreses
joves com consolidats, amb l’objectiu precisament de posar de
relleu el valor i la qualitat del producte de la moda de les Illes
Balears, donar-la a conèixer i sobretot intentar crear una gran
àrea de negoci tant interior com exterior, i jo crec que vists els
resultats pensam que varen ser positius i que per tant vàrem
aconseguir el nostre objectiu. Hi varen participar 73
dissenyadors del sector de la moda, hi va haver més de 3.000
visitants, 241 contactes comercials aconseguits i més de 40
mitjans de comunicació de diferents àmbits, cosa que també és
important. A més també s’ha de tenir en compte que el dia de la
inauguració es varen acreditar més de 156 professionals de la
moda.

La valoració total dels dissenyadors participants -es va
passar una enquesta- va ser d’un 7,2 sobre 10. Això mostra una
satisfacció ampla del sector però també ens indica que hi ha
determinades coses que s’han de polir i que s’han de millorar,
i en aquest sentit estam fent feina i esperam poder repetir aquest
esdeveniment de cara a l’any 2009 per tal de consolidar-lo dins
el calendari estatal i internacional de la moda. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives.

I.12) Pregunta RGE núm. 9880/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a patrimoni geològic de les Illes Balears.

La següent pregunta, la formula el Sr. Joan Boned i és
relativa al patrimoni geològic de les Illes Balears. Té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Medi Ambient, la
seva és una conselleria amb un ample ventall competencial, i
entre aqueixes competències es troba aquest patrimoni geològic.
Les nostres illes disposen d’una riquesa geològica que crec que
fins avui no és suficientment valorada i que té elements
certament a tenir en compte, i per això li volíem preguntar
quines actuacions té previst fer la seva conselleria per defensar
aquest patrimoni geològic de les nostres illes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Boned, la Llei de patrimoni natural i de la biodiversitat, que es
va publicar el desembre de l’any passat, per primera vegada
defineix legalment els conceptes de geodiversitat i patrimoni
geològic i ordena als govern vetllar per la seva conservació. 

En compliment d’aquest mandat legal la conselleria fa feina
en dues línies; primera, elaboració d’un inventari d’elements a
protegir, en el qual hauran de figurar tots aquells elements que
formen part del nostre patrimoni geològic que tenen un caràcter
singular que els fan dignes de ser conservats, i la redacció d’un
esborrany de decret que aprovi aquest inventari i estableixi les
mesures de protecció adients. Tot això volem que estigui fet i a
punt per tramitar i aprovar durant l’any 2009. 

Jo voldria destacar la importància del patrimoni geològic, ja
que ha necessitat, evidentment, milions d’anys per a la seva
configuració, i la seva destrucció és irreversible. La destrucció
d’un alzinar és molt greu però un alzinar és reversible, tot i que
tal vegada nosaltres no ho veurem; però la destrucció del
patrimoni geològic una vegada produïda no es pot tornar enrere.
Recordem que hi ha elements geològics molt atractius, alguns
d’ells ens han donat fama mundial, com són les coves, i per això
és important tenir-lo tot identificat, catalogat i protegit. 

De cara a la seva divulgació també hem inclòs dins la
proposta de renovació del conveni amb l’Institut Geològic i
Miner l’elaboració i la publicació d’una guia geològica de
Balears on figuri una sèrie d’itineraris per conèixer tots aquells
elements geològics i hidrogeològics més importants.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.13) Pregunta RGE núm. 9872/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió del president amb la ministra de Foment
pel que fa a la cogestió aeroportuària.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a la reunió
del president amb la ministra de Foment pel que fa a la cogestió
aeroportuària, i la fa el Sr. Flaquer. Sr. Flaquer, té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
ara fa dues setmanes varen mantenir una reunió a Madrid el
president d’aquest govern i la ministra de Foment. Donada la
dificultat d’aquestes relacions i la dificultat d’una comunicació
fluïda i constant amb la ministra de Foment, reconeguda fins i
tot pels mateixos companys seus de partit aquí a les Illes
Balears, voldríem conèixer part del contingut d’aquesta reunió
i sobretot d’un tema de molta importància, reconegut pel mateix
govern, com és el tema de la cogestió aeroportuària,
competència de la ministra de Foment. 

Com que no hem tengut notícia a través dels mitjans de
comunicació del resultat d’aquesta reunió en relació a aquest
tema puntual de la cogestió aeroportuària voldríem que qualque
membre ens pogués explicar si es va parlar d’això i quin
contingut va tenir aquesta reunió en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Diputat, vostè em
demana la valoració. La valoració evidentment és positiva
perquè hi ha temes prou importants amb Foment com per parlar,
sobretot el tema de carreteres i el de ferrocarril. El tema de
cogestió aeroportuària no era el tema central, tot i que el
president ja ha dit que s’ha avançat en el sentit del compromís
de Foment de poder tenir les Illes Balears dins la cogestió
aeroportuària. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, és evident que el fet que sigui vostè un conseller
d’un altre partit distint al del president del Govern li impedeix
estar a una reunió tan important i per tant conèixer de primera
mà el contingut d’aquesta reunió. 

El que és ben evident és que el president no va poder parlar
d’aquesta qüestió amb la ministra, i no en va poder parlar
perquè segurament no té explicació el que està fent el Govern
de l’Estat amb aquestes illes en matèria de cogestió
aeroportuària. Jo crec que el president del Govern se sentiria
empegueït de venir aquí a explicar quina opinió mereixen al Sr.
Rodríguez Zapatero i a la ministra de Foment les Illes Balears
en relació al tema de la cogestió aeroportuària. 

Ningú no pot desconèixer la importància que té el turisme
per a aquesta comunitat autònoma, ningú no pot desconèixer
tampoc que els nostres aeroports són la via d’entrada de milions
i milions de turistes cada any a aquestes illes, i ningú no pot
desconèixer tampoc que tots els partits d’aquest parlament, el
seu inclòs, Sr. Conseller, han dit per activa i per passiva la
importància que tendria un model de cogestió aeroportuària dels
nostres aeroports, model de cogestió aeroportuària que el Sr.
Rodríguez Zapatero es va cansar de repetir, també per activa i
per passiva, que seria una realitat en aquesta legislatura, amb
promeses electorals. 

Però avui ens trobam que aquest mateix estiu, passades ja les
eleccions, el Sr. Rodríguez Zapatero va deixar fora els aeroports
de les Illes Balears d’aquestes primeres passes en cogestió
aeroportuària, i vostè, Sr. Conseller, ve aquí a explicar la
impotència del Sr. Antich per fer comprendre al Govern de
l’Estat que aquestes illes necessiten aquesta cogestió
aeroportuària. El que no comprenc, Sr. Vicens, és com el poden
tenir, a vostè, tan calladet i vengui fins i tot a fer valoracions
positives d’una reunió que respecte de la cogestió aeroportuària
ha estat d’un nul interès i d’un nul resultat per a aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, Sr. Diputat, que li quedi a
vostè clar que, en primer lloc, aquest govern defensa sense
fissures la cogestió aeroportuària; això que li quedi clar, i li ho
record perquè forma part dels acords programàtics d’aquest
govern. Això per començar.

Després, evidentment, si li interessa la meva opinió
particular com a conseller de Mobilitat, li diré que és
absolutament injustificable que en aquestes altures la ministra
i el Sr. Zapatero no hagin dit clarament quins són els aeroports
que tendran cogestió aeroportuària i també quan la tendran
d’una vegada per totes, i en això s’equivoca vostè, perquè el Sr.
Zapatero no va prometre la cogestió aeroportuària en aquesta
legislatura, la va prometre l’anterior. A més a més li he de dir
que és totalment també injustificable que en aquestes altures la
ministra no hagi donat els termes com s’ha de fer aquesta
cogestió aeroportuària, perquè tot indica que la representació de
les comunitats autònomes serà del tot insuficient. I també li he
de dir que és decebedor que quan es presenten alternatives i
iniciatives des del Senat, coordinades des dels senadors de les
Illes Balears, a Madrid, en el Senat concretament, no hi hagi tots
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els suports que hi pugui haver quant a aquesta cogestió, sobretot
quan des de Mobilitat s’està fent molta feina amb altres
comunitats autònomes, com és Catalunya i com és Canàries, per
tenir-ho.

Ara bé, una vegada li he dit tot això, li he de dir també, Sr.
Diputat, que no estic d’acord amb les seves valoracions,
senzillament per una qüestió de credibilitat. És a dir, vostès,
quan governaven tant aquí com allà, ara fan declaracions
d’intencions però aquestes intencions no les varen posar mai en
marxa, mai, en absolut. I a més a més li he de reconèixer que el
seu líder, el seu gran líder espanyol, resulta que s’omple la boca
de qüestions de privatització però mai no ha dit cap paraula de
la cogestió aeroportuària i si realment, la cogestió aeroportuària,
la donaria a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

II. InterpelAlació RGE núm. 9591/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política de
comunicació i emissió de l'Ens Públic Radiotelevisió de les
Illes Balears.

S’han acabat les preguntes i passam al següent punt de
l’ordre del dia, que consisteix en el debat de la InterpelAlació
9591, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
política de comunicació i emissió de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Per defensar el tema el Sr.
Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
interpelAlació que presenta avui el Partit Popular arriba en un
moment en què ja podem visualitzar la gestió d’un exercici i
mig dels mitjans públics de ràdio i televisió de les Illes Balears
per part dels partits que donen suport al Govern: PSIB-PSOE,
BLOC i altres partits englobats també dins el Grup Mixt, com
Eivissa pel Canvi i Unió Mallorquina.

Per altra banda també estam en un moment en què gairebé
arribam a la meitat de la legislatura. Estam a punt d’aprovar els
segons pressuposts proposats pel Govern i encara pensam que
som a temps d’establir elements de consens necessaris per tal
d’impulsar allò que es proposava amb la creació d’IB3 i que era
l’actual gestió..., que no es correspon, per descomptat, sense cap
dubte, amb l’actual gestió, i és que avui IB3 és menys motor de
la indústria audiovisual que mai, és menys cohesionadora del
territori i té continguts menys imparcials de la seva breu
història, i són aquestes afirmacions que no fa només el Partit
Popular, l’única oposició d’aquest parlament, són arguments
presentats pels mateixos treballadors dels canals públics,
representants dels consells insulars d’Eivissa i Menorca, i els
mateix Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, cap d’ells,
per cert, gaire susceptibles de promoure un cert ànim partidista
favorable al Partit Popular.

Així mateix també IB3 dóna..., suma sobrats mèrits per
afirmar que es consolida amb una baixa acceptació pels
ciutadans de les Illes Balears, els vull recordar que manté un
4,6% de mitja en la seva audiència, maldament estic convençut
que vostès sortiran aquí a presumir de resultats quant als
informatius, per cert l’únic producte que es manté des de la
gestió del Partit Popular, i que l’anunciat control pressupostari
presentat recentment és una falAlàcia molt ben venuda però que
no s’acaba de percebre en termes reals. Tot això, i els arguments
que ara mateix presentarem per donar suport a aquestes tesis,
justifica que el Partit Popular presenti avui davant aquesta
cambra un conjunt de reflexions que ens porten indefugiblement
a reclamar un canvi clar i contundent de la ràdio i la televisió
públiques de les Illes Balears, per cert res que no hagin reclamat
també en un moment o un altre gairebé tots els partits presents
en aquesta cambra. I els vull recordar que el passat 8 de juny del
2008 al Diari de Mallorca Unió Mallorquina “avisa que aún ha
de debatir su opinión sobre el futuro de los informativos de
IB3"; per cert, no és mica curiós precisament que faci això un
partit polític i no un govern, però això és el que hi ha. 14
d’agost de 2008, Diari de Mallorca: “El BLOC avisa que no
apoyará la Ley de presupuestos si no se abre un debate de
IB3"; bé, això ja ho veurem. 19 d’octubre del 2008, Diario de
Menorca: “El PSOE garantiza un cambio de modelo de IB3";
també està per veure. 6 de juny del 2008, a Diari de Balears,
entre d’altres diaris: “Un director adjunt d’IB3 -per tant
representant del BLOC a l’ens públic- qüestiona la política de
Martorell”; curiós.

Així idò permetin-me que solAliciti als senyors i a les
senyores diputats aquí presents una alçada de mires suficient per
buscar solucions més enllà de picabaralles polítiques en les
quals pot resultar molt fàcil mantenir la posició de cadascú i
mirar a un altre costat amb un posicionament curt de mires on
el que fan els nostres sempre és el millor, i en el qual el més
important es pot convertir aquí a fer un discurs suficientment
atractiu per merèixer els aplaudiments incondicionals de la
bancada de diputats afins i en el qual els ciutadans de les Illes
Balears quedin, com va essent habitual, amb un pam de nas
mentre els seus representants democràtics es barallen sense
massa més resultat.

Mirin, ben segur que el Partit Popular va tenir errors en la
creació i la gestió d’IB3, maldament estam absolutament
orgullosos, i els puc assegurar que això és així. Ben segur que
l’esforç que suposava iniciar aquesta gran aventura va suposar
fer endavant amb dificultats a vegades superades amb relatiu
èxit, però gairebé ningú no qüestiona, fora d’aquesta cambra,
que la situació actual requereix tota la nostra atenció per tal de
fer viable un projecte que avui rep, per cert, un pressupost
similar al de la Universitat de les Illes Balears, i que sense cap
dubte s’ha de rendibilitzar en els mateixos termes.
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En aquests moments interpretam, entre altres qüestions
rellevants, que potser hi ha tres coses que requereixen el
consens d’aquesta cambra per tal d’aspirar que IB3 compleixi
dignament el paper que té encomanat. En primer lloc, IB3 ha de
ser referent de la vertebració cultural i social de les Illes
Balears, ha de ser el principal instrument de cohesió. Dos: és
imprescindible que IB3 adopti criteris de concurrència en la
contractació que facilitin la presentació de projectes a qui tengui
la millor idea, i no precisament a qui tengui més recursos
materials, i avui no és així. És imprescindible establir
mecanismes en què la imparcialitat d’IB3 estigui per damunt de
qualsevol dubte tant pel que fa als continguts com pel que fa als
plantejaments de gestió, i avui tampoc no és així. 

Quant al primer punt, el paper d’IB3 en la vertebració social
i cultural de les Illes Balears no serà possible si no aconseguim
que es mantengui la continuïtat de les desconnexions dels
informatius i d’altres programes per tal que cada illa se senti
identificada amb els continguts d’IB3 i que l’allau d’informació
que té Mallorca no tapi la veu de les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera. Fins ara, davant els reptes que planteja l’apagada
digital, només hem sentit excuses, dificultats legals i mirades
enrere per tal de donar la culpa al darrer que hi va ser, per
suposat el Partit Popular. Però permetin-me que entengui la
indignació de professionals i ciutadans quan veuen que es nega
la possibilitat d’establir acords amb els consells insulars per
comptar amb els seus canals digitals i a la vegada, el passat 27
d’octubre, esmorzàvem amb la notícia d’Última Hora de
Menorca en la qual es deia literalment: “El Govern planea
ceder un canal de IB3 para evitar el apagón de TV3". Sense
cap dubte és realment millor que s’apagui la veu dels
menorquins, eivissencs i formenterers; això és el seu
plantejament.

Els remeis apuntats fins ara no són satisfactoris. Es faran uns
informatius integradors amb notícies de totes les Illes; és que no
eren fins ara? I permetin que ho dubti, i permetin que ho dubti
quan els professionals de Menorca mateix, i els ho puc comentar
per una reunió d’ahir mateix, comenten que abans s’enviaven
entre 3 i 4 peces a l’informatiu del migdia i avui màxim 2; un
èxit. Es farà un programa que parli de totes les Illes; no és
compatible això amb la possibilitat de mantenir les
desconnexions? No era igualment integrador un programa de
Balears Directe amb les desconnexions pertinents de cada illa,
on es parlava de tots? Per què ho hem deixat de fer ja a l’inici
del 2009, si l’apagada digital era a mitjans de l’any que ve? No
són capaços de buscar solucions mentrestant?, això demostra
una certa incapacitat. 

Ben segur que els arguments dels grups que donen suport al
Govern aniran encaminats a justificar aquest fet, un fet, però,
que no hem d’obviar altres conseqüències igualment importants,
i la primera d’elles és la retallada de professionals a les
empreses concessionàries, a l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears, que farà pràcticament inevitable mantenir un
índex de qualitat insuficient i una representativitat territorial de
cada illa que posa en qüestió la necessitat de mitjans públics a
la nostra comunitat autònoma per, efectivament, ser
vertebradors de la nostra cultura, la nostra societat. Mentrestant
se’ns engana dient que només s’han portat a terme 18
acomiadaments i 17 reubicacions, quan a la vegada obvien les
més de 40 persones que per cert ahir a Menorca ens expressaven
que també fan fora, i això sí que té una incidència real, efectiva.

El remate, si em permeten l’expressió, ve quan aquests
arguments vénen acompanyats de la creació d’una delegació a
Alcúdia, a Mallorca. Però a veure, no estam en crisi?, com
quedam? Fulminam, reduïm a Menorca, Eivissa i Formentera i
ampliam a Mallorca? No ho acabam d’entendre. Això vol dir
que Unió Mallorquina necessita ajuda a Alcúdia? No ho sé,
haurem de començar a pensar aquest tipus de qüestions.

Una altra important conseqüència és que estam assistint un
espoli injustificat i lamentable de les infraestructures d’IB3, que
aviat impossibilitarà fer plantejaments vertaderament
autonòmics i de gestió que no passin per determinats empresaris
de Mallorca. A dia d’avui pareix confirmat que IB3 a Mallorca
passa al Part Bit, que el mateix empresari que gestionarà les
instalAlacions de Mallorca ha adquirit un espai a Menorca i que
aquest mateix l’està adquirint a Eivissa. L’argument que
presenta el Sr. Director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears, el Sr. Antoni Martorell, és que els lloguers
s’estalviaran per part d’IB3, s’estalviarà aquest lloguer de les
instalAlacions de programes, obviant això, que suposarà
dependre sine die de qui tendrà les instalAlacions a partir d’ara
i renunciar a la inversió que es va fer en el seu moment, deixant
com a criteri general afavorir i triar el contractista que disposi
de més recursos per pagar-se les instalAlacions i no és que tengui
el millor projecte o la millor idea. Creen vostès un monopoli
que haurà de passar indefugiblement per qui tendrà les
instalAlacions. No consideren això una acció immediata a la qual
hem de posar remei? Hi estam disposats, fins i tot conjuntament.

Arribats a aquest punt, veim amb preocupació aquest fet i
com el model, plantejat inicialment, es perd pel camí amb una
complaença de PSIB-PSOE i BLOC, donant una mànega ampla
a UM per tal que no s’enfadi, faltaria més! Són vostès
conscients que el fet de no tenir instalAlacions pròpies impedeix
que demà IB3 pugui canviar de proveïdor d’informatius amb
certa agilitat? Són vostès conscients que les productores que no
es poden permetre pagar la creació de lloguer d’unes
instalAlacions audiovisuals no podran presentar-se per presentar-
se a les propostes?

És aquesta la seva manera de promoure el sector
audiovisual? És aquesta la manera que tenen vostès de fer
progressar aquesta nova indústria a les nostres illes, posar-la en
mans d’uns pocs empresaris? Són vostès els que reclamen la
defensa del més dèbil? Ho demostrin.

Arribam a un punt on la gestió econòmica malentesa ho
justifica tot; IB3 renúncia, veurem amb quines condicions, al
principal esforç econòmic que va fer en el seu moment creant
unes instalAlacions per tal de posar-les al servei d’aquells que
tenen bones idees i pocs mitjans; ara se’ns posa per excusa que
volem estalviar, lligant de peus i mans IB3 i proposant un
clúster del sector audiovisual al Parc Bit com a argument
fonamental d’aquesta acció, fet que també contrasta amb la
resposta del Sr. Antoni Martorell aquí, sota la pregunta de la
promoció de les noves tecnologies, deia que no tenia plans
massa definits en aquesta qüestió: m’expliqui quina relació té
una qüestió amb l’altra.
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Senyors del Govern, si volen estalviar tenen tres solucions:
no promoguin monopolis, el preu sempre pujant a gust del
monopolista; cerquin una competència lleial i justificada en la
gestió del coneixement i trobaran millors preus i millors idees
que rendibilitzar, això els donarà accés a la venda de productes
fora, llicències i altres qüestions, també prou interessants, per la
via de la recerca d’ingressos i no per la via de retall de despeses.
Acabin amb la política del subsidi i optin, per fi, per una política
de la generació de valor.

Per cert, en aquesta cambra es va aprovar la necessitat de fer
un pla d’aquestes característiques i encara l’esperam, no han
estat capaços de fer-lo? No han tengut temps?

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’anar acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, si em permet, just seran dos minuts més.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, dos minuts, Sr. Serra, no; vagi resumint.

EL SR. SERRA I TORRES:

Si em permet un minut, idò, trenta segons.

La tercera qüestió que justifica que avui presentem en
aquesta cambra aquesta interpelAlació és una no menys
important que és la manipulació clara dels continguts dels
informatius i tot allò que fa referència a la postura que es
presenta del Partit Popular davant els mitjans públics. I mirin,
els diria un seguit de possibilitats i d’opcions que sense cap
dubte la nostra estimada vicepresidenta del Parlament no em
permetrà, per qüestió de temps, però els vull apuntar que dia 27-
10-08, per exemple, a Informatius mig dia i nit no es parlava en
cap moment de petició de presó per al Sr. Bartomeu Vicens.
Quan es va presentar el cas Escala ha estat present tots i
cadascun dels dies, fins i tot els dies que no sortia a cap mitjà de
comunicació escrit, i quina casualitat, era del Partit Popular.
Que quan s’ha parlat d’un cas d’Unió Mallorquina han sortit
tots els altres del Partit Popular, per cert, quan tampoc no era
una novetat ni era de rellevància informativa.

Que quan s’ha anat a comissió parlamentària d’IB3, al
Parlament de les Illes Balears, ha sortit la versió del director
general, curiosament reduïda la versió del Partit Popular; que
quan s’han fet comentaris de certes qüestions, per cert,
velAleïtats, del pressupost de la comunitat autònoma no ha sortit
la versió del Partit Popular o ha sortit reduïda, per cert, en
proporció deu minuts sobre vuit de tots els grans partits polítics.
Si això consideren que és justícia, si això consideren que és una
bona gestió de mitjans públics, doncs nosaltres no ho acabam de
compartir.

Per cert, aquesta qüestió contrasta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’acabar.

EL SR. SERRA I TORRES:

... amb una altra qüestió que definitivament acabarà amb la
meva intervenció, no sabem si té relació que, curiosament, es
facin dinars per part del director general d’IB3 amb el Sr.
Bartomeu Vicens i, per cert, la presidenta d’aquesta cambra, el
dia que sortia la causa, va fer que se sentís parlar que del Sr.
Bartomeu Vicens s’havia demanat una mesura de presó fins deu
dies després d’haver estat solAlicitada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

(Alguns aplaudiments)

En nom del Govern té la paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Serra, efectivament vostè ha fet una interpelAlació distinta de la
que havia plantejat, cosa que està bé, no ho dic per criticar, però
clar la interpelAlació que vostè presenta i el que ha fet doncs no
té res a veure; ha parlat d’una altra qüestió, aquí parlava, vostè
amb l’escrit interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació
amb la política de comunicació i emissió que segueix l’ens
públic. Després ha fet excursions per altres llocs i després no ha
tengut temps de desenvolupar el que dóna cos a aquesta
interpelAlació que vostè ha presentat, però només ho vull
constatar perquè jo la intervenció que tenc preparada és una
intervenció sobre el que vostès han plantejat i que jo respondré,
i després tindrem ocasió per debatre algunes de les qüestions
que vostè ha plantejat de nou.

Jo començaré com sol acabar normalment les intervencions
quan he parlat d’aquesta qüestió, crec que és la quarta vegada,
no ho record molt bé, però crec que és la quarta vegada, sempre
he acabat les meves intervencions demanant que el Partit
Popular, que el Grup Parlamentari Popular s’integri, que açò és
l’oferiment que li vam fer des del primer moment, dins
l’administració, la gestió de l’ens de Radiotelevisió de les Illes
Balears; tots els partits, tots els grups parlamentaris tenen
representants, des del primer moment hem demanat al Grup
Parlamentari Popular que s’hi integri, que açò no perilla en
absolut, no posa en perill en absolut la seva independència i la
seva possibilitat de respondre i de dir el que troben, però estaria
molt bé que les aportacions, si realment creim que aquest ha de
ser un projecte comú, estaria molt bé que aquestes aportacions
es fessin dins la pròpia televisió. Dic sense que sigui cap
dificultat, perquè, naturalment, les legítimes discrepàncies es
puguin mostrar allà on s’hagin de fer.
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Ara ho torn fer, crec que sols aconseguirem que la
ciutadania de les Illes Balears senti seu aquest projecte de
televisió si cadascun de nosaltres ens hi involucram, i jo, em
cregui, Sr. Serra, que no abandonaré l’intent.

Miri, la nostra intenció, la intenció d’aquest Govern és
convertir IB3 en un autèntic servei públic professionalitzat.
Crec que tant nosaltres com vostès compartim o hauríem de
compartir aquest posicionament bàsic, el qual s’haurà de
concretar en allò que preveu l’Estatut, la Llei de publicitat
institucional, el Consell Audiovisual, la Llei de regulació de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i l’elecció del
màxim òrgan de direcció d’aquesta corporació; totes aquestes
disposicions són en fase d’elaboració i requeriran molt aviat el
concurs de les forces polítiques i dels grups parlamentaris
d’aquesta cambra, als quals no em cansaré de demanar la
participació i la implicació.

Tot açò no pot ser d’una altra manera, i tot açò, com no pot
ser d’altra manera, també hauré de fer referència al que vostès
plantegen i per tant hauré de defensar, vull defensar i valorar en
conjunt la gestió de l’actual IB3. El Grup Parlamentari Popular,
com dic, interpelAla el Govern perquè entén que els espais
informatius i en general la resta de programació -els cit paraules
textuals seves- ofereixen sovint una informació esbiaixada i
parcial de les notícies, que no respon als principis
d’imparcialitat, pluralitat i veracitat que són exigibles.

Des del primer dia, i açò és molt important, aquest Govern
ha tingut molt clar que IB3 és un ens autònom, li repetesc,
autònom; açò vol dir que té el dret i la facultat de governar-se
per si mateix, i li puc ben assegurar que funciona com a tal, no
hi ha interferència ni per part d’aquest Govern ni per part
d’aquest conseller. La direcció ha impulsat un canvi de política
als informatius, el rigor i la pluralitat regeixen, al nostre
entendre, la informació que s’emet. El tractament, la redacció i
la disposició de les notícies a l’ordre de sortida en els
informatius es fa seguint en tot moment criteris professionals i
en cap cas polítics.

Els informatius es fan ressò de l’acció de Govern, però
també recullen l’opinió dels partits que li donen suport i
especialment la del principal partit de l’oposició. No em
negaran vostès que el Partit Popular ha tingut i té presència en
els espais informatius de la casa, en tot cas, si consideren que
s’ha de denunciar una suposada parcialitat, sense aportar proves
més enllà de qualque notícia en concret que es pugui sotmetre
a apreciació personal i partidista i de la qual vostès ja han rebut
explicacions suficients, els demanaria que ho fessin a la
Comissió de control parlamentari, i sé que ho fan quan ho
troben convenient.

Miri, jo li vaig dir a la interpelAlació parlamentària de dia 20
de novembre del 2007 que a IB3 no parlam només
d’imparcialitat, sinó que parlam també d’independència de les
persones que realitzen els informatius. Continuo creient això, no
tenc cap motiu que m’ho faci dubtar; la informació que tenc és
que abans de l’entrada de l’actual director d’informatius es duen
a terme pràctiques que no es podien considerar del tot
periodístiques, com per exemple que no fos el redactor de torn
qui elegís els talls de veu que havien d’aparèixer a les notícies
polítiques ni les preguntes que s’havien de fer als polítics.
Aquestes pràctiques, més que discutibles, eren força habituals
durant la legislatura anterior i ara no ho són.

IB3 Televisió és un servei públic i com a tal té un deure amb
la societat a la qual s’adreça, que és tota, i els informatiu d’ara
sí que es regeixen per aquest principi.

Miri, a mi no em correspon jutjar si el tractament informatiu
fet pels professionals de la casa és adequat o no, en tot cas
correspon a l’equip directiu, és la seva funció. Com li he dit al
començament de la meva intervenció, IB3 és un ens autònom,
tan autònom que fins i tot té una comissió parlamentària per al
seu control i on precisament vostè hi participa d’una manera
molt activa. Però pens que aquest feina dóna resultats i bons, si
analitzam els índexs d’audiència dels informatius, els quals són
els més elevats de la seva història; açò demostra que els
ciutadans sí que consideren IB3 el millor mitjà per informar-se.
La mitjana d’audiència del darrer trimestre ha estat d’un 17,6%,
fet que significa que té més de 40.000 espectadors de mitjana i
que ha superat els 60.000 en moltes ocasions.

Sé que a vostè, efectivament, ja on feia referència a la seva
intervenció no li agrada que li tregui aquests temes, però les
coses són com són, la política d’aquest Govern en relació amb
IB3 es fonamenta en tres qüestions bàsicament: en els
informatius, en la defensa de la llengua i de la cultura i en els
espais esportius. Crec que aquestes tres qüestions fonamentals
les desenvolupam i les desenvolupam força bé. Crec que
aquestes audiències posen de manifest que la ciutadania, com
dic, reconeix el rigor i la pluralitat dels professionals que hi fan
feina; ara els informatius es veuen més que mai, perquè la gent
se’ls creu més, perquè ara són més fiables i ja ocupen un espai
de referència entre la ciutadania de les Illes Balears.

A l’enunciat de la seva interpelAlació, el seu grup també
atribuïa una falsa, i açò ho dic jo, parcialitat a la resta de
programes. Els directors de Caires i Al dia, que són els
programes de debat i entrevistes, per tant que tenen a veure amb
els informatius també, sempre han tingut cura que en els seus
programes participin tertulians de distinta sintonia política i que
donin contingut a la pluralitat que ens obliga el nostre
compromís. Si volen els puc recordar alguns noms dels
participants habituals, encara que crec que no fa falta, també ho
he fet habitualment a les meves compareixences en aquesta
cambra.
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També els puc enumerar les vegades que vostès han refusat
peticions per participar o per aparèixer en alguns programes,
m’han passat un llistat en què es relacionen almanco setze
ocasions en les quals han declinat invitacions per fer
declaracions o assistir a programes d’entrevistes; està clar que
vostès fan ús de la llibertat com troben, però encara que també
vull dir que sembla que darrerament han superat aquesta etapa
de refusar sistemàticament les seves participacions. Vull dir,
vull recordar que tanta sort ens hagués passat açò a nosaltres,
que de vegades fins i tot vam haver de recórrer a la Justícia per
poder aparèixer a la pantalla.

Finalment, vull fer referència al contenciós laboral que s’ha
plantejat per mor de l’estructura del personal existent
actualment a IB3 i sobre el qual mostren tant d’interès, oblidant,
i d’una manera bastant sorprenent per cert, que de l’actual estat
de la situació vostès i només vostès en són responsables. De la
situació futura en serem responsables nosaltres i serà molt prest
aquest futur, no? Però fins ara l’estructura de personal i la
manera de gestionar el personal i el model de gestió del personal
és el model que va aplicar el Partit Popular.

No passaré a tractar les mesures que fa comptes dur a la
pràctica la direcció, perquè ja han estat objecte de debat a les
diferents comissions de control; en tot cas, sí que els diré que a
una època com l’actual, d’incertesa i de dificultats
econòmiques, a aquest govern no li queda més remei que
rebaixar l’aportació que fa a IB3 i açò obliga la direcció a
redefinir l’estratègia i l’estructura dels costs de les entitats del
grup, per tal d’aconseguir una ràdio i una televisió
redimensionades.

Aquest govern no s’ha decantat per externalitzar els serveis
informatius, també ho vull recordar, sinó que ha trobat aquest
model i ara intentam posar-hi remei, com també intentam posar
remei al forat que vam heretar de la seva gestió. Actualment es
fa feina per fixar el model de televisió que volem consolidar;
estudiam un possible model de contracte programa que més
interessant pugui ser per a la corporació, i per descomptat el
model de finançament dels costs de la televisió, com també una
proposta d’internalització sostenible, d’acord amb la capacitat
de finançament amb què es compte des del Govern i que
esperam poder presentar pròximament a l’opinió pública.

Per acabar, senyores i senyors diputats, pensam que hem fet
feina i en continuam fent per millorar el funcionament i el
contingut de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
però estam absolutament convençuts que encara n’hi ha molta
més per fer i que sens dubte la podem i l’hem de fer millor.
Aquesta legislatura ha de deixar dissenyat i aprovat el marc i les
regles de joc en el qual s’han de moure els mitjans de
comunicació públics que garanteixin, com vostès reclamen, la
imparcialitat, la pluralitat i la veracitat; uns mitjans que han de
vetllar pel compliment del model lingüístic i per la promoció de
la cultura de les nostres illes. És possible aconseguir-ho, però
serà més fàcil amb la colAlaboració de tots i nosaltres ho
continuarem intentant, encara que puc entendre que en aquest
cas sigui més fàcil criticar que l’acceptar el desafiament.

Sr. Serra, com ja li he dit altres vegades, li reiter la invitació
del Govern a sumar-se a la discussió i al debat del nou
panorama audiovisual sobre el qual fem feina. Ben segur que
tots en sortirem beneficiats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per fixar posicions i per un temps de
cinc minuts, intervé, en primer lloc, la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Novament el Partit Popular ens presenta una interpelAlació sobre
la suposada manca de rigor i d’equanimitat dels informatius de
la nostra televisió pública, dels informatius d’IB3 i també de la
seva pèrdua de cohesió social com a ens territorial. En primer
lloc, i no hi tornaré perquè la memòria és feble, voldria referir-
me al punt de la seva interpelAlació en què es queixa d’aquesta
parcialitat dels informatius d’IB3. Estic convençuda que
qualsevol observador extern que comparàs els programes d’una
i altra etapa convindria que els de l’etapa del PP eren molt més
parcials i donaven molta menys canxa a l’oposició que no els
actuals.

Crec que de manera prou més evident que no a l’etapa
anterior, avui dia predominen a IB3 criteris periodístics per
sobre de directrius polítiques i que l’oposició té una presència
i un tractament més ponderats en els informatius d’IB3 que no
en altres etapes. I certament, en aquest aspecte, IB3 ha millorat
considerablement. Prenent per exemple, dins l’ordre qualitatiu,
segons la valoració dels espectadors, el baròmetre de la
comunicació i la cultura fet públic per la Fundació d’audiències
de la comunicació i la cultura, l’estudi de mitjans més
importants dels Països Catalans, i Sr. Serra, és un dels cinc més
complets existents avui dia al món; ha afirmat que IB3 es
considera ara com el canal que ofereix millor informació i
esdevé un referent de primer ordre en la informació a les Illes
Balears. Per tant, no és un caprici.

Així mateix, IB3 és la cadena de televisió en llengua
catalana més vista a les Illes Balears, amb un augment en la
seva quota d’espectadors i que està per davant ja de cadenes
com Cuatro o la segona de Televisió Espanyola. Per tant, més
que no criticar la parcialitat d’aquest ens, Sr. Serra, el que potser
hauríem de fer seria felicitar les persones que porten aquest
mitjà públic de televisió per uns resultats que esdevenen de
mica en mica cada vegada més bons. Això no treu, certament,
que de vegades en els informatius d’aquesta televisió pública es
facin algunes badades i és bo que siguin reconegudes com a tals,
com ja deien els clàssics: errare humanum est; el que és greu és
perseverar en l’error. El que ha de fer el personal que treballa en
uns informatius d’IB3 és vigilar perquè es produeixi el menor
nombre de badades possibles i sobretot perquè no se’n facin en
àmbits sensibles, susceptibles d’interpretació per part de
l’oposició i per una part important de l’opinió pública de les
Illes Balears.
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Entenem que a una etapa de la nostra història en què els
mitjans de comunicació tenen tant de pes en el si de la societat
i en què existeixen temes tan candents com el de la corrupció,
s’ha d’estar especialment vigilant i emetent perquè no es
produeixi cap tipus d’error i perquè la informació sigui el
màxim d’acurada i de ponderada possible. Estic convençuda
tanmateix que des d’IB3 es treballa perquè això sigui possible.

Respecte del tema de les desconnexions territorials, Sr.
Serra, no té res a veure les desconnexions territorials amb les
illes menors amb el canal de TV3 amb TDT. Una vegada més
es barregen dos temes diferents i pens que en aquest cas és,
senzillament, pura demagògia del PP, que continua presentant
els canals en llengua catalana d’una forma negativa davant la
comunitat de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, som a una més de les distintes
interpelAlacions o proposicions que s’han anat presentant per
part del Grup Popular en relació amb la Radiotelevisió pública
de les Illes Balears, IB3, i tornarem, per tant, a reproduir alguns
dels arguments que ja hem anat utilitzant. Jo recordaré quina era
la situació dels informatius, l’únic producte que es manté del
Govern anterior, segons l’intervinent del Grup Popular, i
d’altres productes pseudoinformatius que hi havia en aquella
època. Hi havia notícies importants que o bé no existien o bé
eren reduïdes a la mínima expressió. Hi havia ordre directes de
no cobrir determinades informacions. Hi havia tertúlies allà on
només hi havia un determinat color polític, o en tot cas si es
donava entrada a altres colors polítics, era per fer-los una
tancada i intentar destrossar-los de qualque manera. Hi havia
programes confidencials que queien en la més absoluta
subjectivitat i estic barroer i desqualificador. I, com he dit
abans, tertúlies d’un únic signe polític.

He entès, per la intervenció, que hi ha una preocupació
perquè un determinat o uns determinats grups mediàtics, es
quedin amb l’exclusiva de la Radiotelevisió Pública de les Illes
Balears. És evident que si això fos així hauríem d’estar molt
pendents. Però a mi em feia la impressió que a l’anterior
legislatura hi havia una determinada línia que coincidia en la
línia editorial d’un determinat grup mediàtic, i això era així. I
justament d’una manera bastant radical, poc a dir amb el
caràcter tranquil que tenim els mallorquins, que ens volien
imposar una espècie d’estil que es dóna més a altres tipus de
tertúlies, de programes, de mitjans de comunicació de Madrid.
Com dic, poc a veure amb l’estil tranquil que tenim a Mallorca
de tractar les coses.

També he entès una certa preocupació pel tema dels
lloguers. Jo entenc que canviar un lloguer lògicament no d’una
gran nau, però si estam xerrant de petites instalAlacions es pot
canviar en un mes. No hi ha d’haver cap preocupació perquè
estiguem fermats, perquè tinguem el lloguer a una o a una altra
banda. En aquests moments jo crec que el Govern de les Illes

Balears té molts de serveis que estan en instalAlacions de
lloguers, molts, bona part dels quals heretats de l’anterior etapa,
de fet, hi havia algun lloguer d’aquest tipus que a mi em
preocupava, lloguers per exemple de les instalAlacions de
Turisme Jove, sense anar més lluny. Aquest sí són lloguers que
ens haurien de preocupar.

En definitiva, per tant, jo entenc que la situació actual dins
els informatius ha canviat totalment, no hi ha color quant al
tractament informatiu, l’espai que té l’oposició no té res a veure
amb el que tenia anteriorment. Crec que estaria d’acord, per
tant, amb les anteriors intervencions en aquest sentit respecte de
com està ara actualment la situació. Es comenta un titular a què
ha fet referència el Sr. Serra, que “el BLOC no donaria suport
als pressuposts si no s’obre el debat d’IB3". Bé, de fet en el
Consell d’Administració no vàrem donar suport als pressuposts,
però ja li anunci que en el global dels pressuposts d’aquesta
comunitat autònoma, el Grup de BLOC per Mallorca i PSM-
Verds donarà suport... i en aquest global hi ha l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears; i li donarem suport perquè
aquest debat, com ha anunciat ara mateix el conseller de
Presidència, ja s’ha obert. Per tant, aquella exigència que
nosaltres fèiem ja es compleix, ja es treballa per un nou model.
Ja s’han iniciat unes reunions en què s’ha de tractar l’espai
audiovisual en català, la TDT en català, la internalització dels
serveis informatius, la nova llei reguladora de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, on entre altres coses s’ha de
veure quin ha de ser el mecanisme del nomenament del càrrec
de director general. Per tant, totes aquestes qüestions ja estan
actualment en marxa i per la nostra banda, per tant, la
tranquilAlitat que lògicament coses que ens preocupen dins IB3
actualment, com pugui ser herències trobades respecte de la
gestió del personal, estan encaminades a ser resoltes. El tema de
com, per exemple, es tria el director general, herència també de
l’anterior legislatura, també hi ha el compromís que sigui
rectificat.

Per tant, estam convençuts que d’aquí a finals de legislatura
i en la línia del que deia el conseller de Presidència, totes
aquestes qüestions quedaran resoltes i en podrem debatre i
parlar-ne a final de legislatura. Ara, de moment, ja s’ha fet un
canvi important, la resta que queda per canviar en coses que de
fet ja hem dit que no estàvem d’acord de com s’està gestionant
actualment IB3. També des del nostre punt de vista estan en
camí, se n’està parlant. Crec que aquest ha de ser un debat
ample, on també lògicament s’ha de donar entrada a tots els
sectors, sindicats de periodistes, grups polítics, grups
parlamentaris, Govern, oposició, també a l’oposició. Crec que
entre tots s’ha de fer un model de futur de la radiotelevisió que
respongui als criteris públics i d’objectivitat que són ben
necessaris. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ribalaiga.
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EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no fa falta que li digui que té el suport del nostre grup
per tot allò que ha explicat a la seva intervenció. A nosaltres ens
causa perplexitat i astorament veure que els que sempre han
defensat impulsar la pluralitat i la veracitat informativa sigui
interpelAlats per aquells que mai no han practicat aquestes
disciplines i que en el decurs de la passada legislatura ens varen
demostrar amb fets què entenien ells per aquests conceptes de
pluralitat, imparcialitat i veracitat. No compartim, per tant, la
visió que té el Partit Popular sobre aquesta qüestió. I vull dir
també, així com dic que no compartim, que açò no impossibilita
que ens puguem posar d’acord entorn a totes aquestes coses si
el Partit Popular hi ve a bé.

Els socialistes ens hem pronunciat moltes vegades i sempre
ho hem fet a favor de la independència i la imparcialitat dels
mitjans de comunicació públics. Avui podem celebrar feliçment
que el temps de la manipulació informativa s’ha acabat i s’ha
acabat gràcies a l’actuació d’aquest govern, que des del primer
moment va posar en mans dels professionals totes les decisions
relatives a com s’han de fer els informatius i quines notícies són
les que s’han d’emetre. Nosaltres no volem interferir en
aquestes decisions i no volem que interfereixin ni vostès com a
Govern ni cap dels partits polítics. Sempre ens hem manifestat
a favor d’una televisió i una ràdio públiques, que tinguessin
unes característiques molt definides, despolititzades,
econòmicament sostenibles, amb serveis informatius propis, no
llogats i en català. Alguns d’aquests objectius ja s’han assolit,
uns altres s’han d’aconseguir. Sabem que arribar fins al final
tindrà les seves dificultats i sabem que durà el seu temps.
També sabem que s’hauran de prendre decisions compromeses.
Sr. Conseller, el procés que s’ha iniciat s’ha d’acabar, esperam
que abans de finalitzar aquesta legislatura puguem oferir a la
nostra ciutadania un nou model de mitjans audiovisuals públics.
Esperam participar en aquest procés i tenir l’oportunitat de
treballar-hi, juntament amb la resta de les forces polítiques
d’aquesta cambra, amb el Partit Popular també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. No tenc cap dubte que se
senten còmodes amb l’actual gestió informativa, clar, els
beneficiats són vostès, ho entenc perfectament. Jo només vull
recordar a aquells que eren presents a la comissió parlamentària
un comentari curiós, un comentari del Sr. Director General
d’IB3 que deia en un moment donat: “no se’m queixin, els altres
em criden cada dia”. És a dir, vostès el criden cada dia. Això és
un comentari del Sr. Director d’IB3. Déu me’n lliuri de fer
interpretacions sobre aquesta qüestió i afegesc unes paraules
textuals del Sr. Antoni Martorell.

Mirin, entenc que hi ha qüestions que són difícils
d’entendre, però a mi hi ha una qüestió que encara em preocupa
més, que pugem aquí dalt amb una despreocupació sobre coses
que estan passant i que són d’especial rellevància. Avui, en
aquest moment, el que està succeint no és que em queixi per un
tema de lloguers, nosaltres ja vàrem anar de lloguer, la ràdio
està de lloguer i de fet ara se’ns diu que la ràdio es traslladarà a
Son Bugadelles, és un tema qüestionable per la inversió que es
va fer, però tot es pot parlar. És que el que passa és que IB3 està
deixant de tenir instalAlacions a llocs concrets, perquè hi hagi un
senyor que és el concessionari d’informatius que es quedi amb
aquests espais, ja veurem en quines condicions i que com vostè
necessita un espai per fer els informatius, qui el tendrà en
condicions serà el senyor que l’ha llogat, el senyor que el té. I
quin problema hi haurà? Que aquí només podrà oferir els
productes informatius qui tengui la instalAlació, i a això se li diu
monopoli. Qui pugui fer la inversió de tenir uns locals per poder
fer informatius, per cert són molts de doblers, els vull recordar
què va costar i el deute que encara arrossega per aquest motiu
IB3, serà qui podrà accedir a aquesta qüestió.

Vostè creu que aquest és el criteri que dóna la màxima
transparència i la màxima accessibilitat a tothom? Creuen que
realment és la millor manera de premiar els que tenguin el
millor projecte i la millor idea? Estan convençuts que aquest és
el plantejament del model de ràdio i de televisió a les Illes
Balears per promoure el sector audiovisual? A això se li diu
monopoli, amb totes les seves lletres, monopoli; i els monopolis
pugen el preu i estan en les condicions que aquest empresari
digui o deixi de dir. Res a dir a l’empresari, massa viu ha estat,
encantat de la vida. El que em preocupa és que el model sigui
aquest. El nostre model era un altre, tenir uns instalAlacions que
gestionéssim nosaltres i que lloguéssim a qui pogués donar el
servei, premiar el millor projecte i la millor idea. Coses a les
quals vostès, per cert, renuncien. Em preocupa una altra qüestió.
Miri, hi ha coincidències curioses, com l’exempresa del director
general, Sentiment, que el director general ens anuncia que se’n
va al Parc BIT. Curiosament l’exempresa que li va comprar el
mateix concessionari dels informatius també se’n va al Parc
BIT, per cert, es permet el luxe d’enviar-nos invitació per si
qualque diputat hi vol anar algun dia. Curioses coincidències,
aquestes qüestions que fan referència a deixar de tenir
instalAlacions a un costat amb les inversions que s’han fet
mitjançant doblers públics i que es deixen de tenir a un altre
costat.

En temes de personal. Què em conten? Si vostès no s’han
llegit la memòria que han presentat de temes de personal, s’ho
han mirat cinc minuts? Han tengut oportunitat de veure el
desgavell de números que fan referència al tema de personal?
Miri, si fan comptes veure-ho just sigui un minut, se’n temeran
que ens varen dir que hi havia un estalvi d’1.048.000 euros. Si
miren l’any 2006, l’exercici complet de gestió del Partit Popular
va ser de 5.017.000 euros. L’any 2007 va ser de 6.241.000.
L’any 2008 va ser de 6.700.000. I la proposta per al 2009 és
d’1.179.000. Si fan la resta entre la proposta per al 2009 i la
proposta de vostès del 2008 hi ha una diferència de 528.000
euros, ni de casualitat 1 milió. Per cert, retornen a números molt
similars al darrer exercici , cent per cent executat pel Partit
Popular. No sé de qui serà la culpa de l’augment, però s’ho
haurien de fer mirar. Han de començar a recordar que quasi
porten mitja legislatura i ja comencen a tenir certes
responsabilitats sobre aquestes qüestions, per cert sobre les de
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personal també. És que vostès no han canviat aquest model,
tenint l’oportunitat de fer-ho només arribar. 

Com tampoc no han acceptat que en aquesta cambra es
pogués suscitar un acord per canviar la direcció general. Miri,
li faig una proposta, si vol canviar el model, canviï’l sencer. Si
vol canviar el model i internalitzar una part, en podem parlar.
Però canviï la direcció general. I amb un equip tècnic a la
Radiotelevisió de les Illes Balears, un equip que objectivament
faci feina, en podrem parlar perquè tendrem dades objectives
que ens podem creure. I avui això no succeeix, i no succeeix i
crea dubtes caps a uns continguts de què n’estan molt
convençuts, però que deixen de banda el Partit Popular, i vostès
ho saben, ho diuen dia a dia, però aquí no ho volen dir damunt
la tribuna, deixen de banda el Partit Popular i deixen de banda
continguts d’alguns partits polítics, per prioritzar-ne d’altres,
curiosament d’Unió Mallorquina, la qual cosa no deixa de ser
excepcional, interessant i curiós.

Entre altres qüestions, ja sé, Sra. Presidenta, que em queden
molt pocs segons...

LA SRA. PRESIDENTA:

No li queda cap segon, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

He fet un intent. Si em permet, deu segons més. Just li vull
dir una qüestió, Sr. Moragues, no deixi de banda la seva
responsabilitat sobre el tema d’IB3, vostè ha pujat aquí a parlar
de qüestions que em semblen fantàstiques, però que no són el
bessó de la problemàtica que avui té IB3. Efectivament, vostè
mateix és culpable que s’hagin ampliat 24 persones de recursos
humans respecte de l’any anterior i que hi hagi un desgavell de
números a la memòria d’enguany. De vostè mateix depèn un
augment de 10 persones d’aquestes. Per cert, Multimedia, SA
depèn directament de vostè, empresa que depenia d’IB3 i ara
depèn de vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, ha d’acabar.

EL SR. SERRA I TORRES:

...no em digui que està evadit de certes circumstàncies
perquè vostè les coneix directament. M’agradaria molt que es
preocupés un poquet més també d’una altra qüestió que és el
tema de recursos humans a la conflictivitat laboral que hi ha
actualment, la problemàtica específica del traspàs de personal
que hi ha actualment, de gent que no sap on ha d’anar a fer
feina, ni com, ni quan, ni qui quedarà, i que avui per avui pateix
aquestes conseqüències, que es parli de 18 persones
acomiadades i n’hi hagi més de 40 només a Menorca. Qüestions
que no ha volgut tractar, perquè entenc, Sr. Moragues, que a
vostè no li interessen, perquè no vol tocar-li ni mig peu a Unió
Mallorquina, perquè vol mantenir la seva cadira.

Gràcies, Sra. Presidenta..., per cert, cadira que entenc que
depèn dels vots d’Unió Mallorquina, res a dir, i que avui per
avui amb la valoració que hem fet informativament de la gestió,
de la dependència que cada dia tendran de certs proveïdors,
mereix que demanem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Gràcies.

EL SR. SERRA I TORRES:

...la seva dimissió. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats. Sr. Serra, crec que les aportacions que fa a aquest
debat sempre són interessants, sempre n’aprenem alguna cosa.
Vull recordar que el darrer gran debat, el mes d’abril crec que
va ser, sobre la qüestió, el gran problema de la televisió, de la
utilització del català. Vàrem fer aquí un gran debat i vostè ens
va posar verds perquè havíem renunciat a la llengua castellana.
Ara, açò ja s’ha superat, supòs que els vàrem convèncer amb els
arguments que tots els que varen intervenir varen posar damunt
la taula, ja no parlam del català, ja ho han assumit. Açò ja és un
avanç i, per tant, jo estic content que vostès vagin fent passes
cap a plantejaments que crec que tots hem de compartir. 

Avui els problemes han estat dos, un estrambòtic i un altre
que en podem parlar. L’estrambòtic, vostè ha definit per primera
vegada, o jo he sentit per primera vegada la definició de quin
era el seu model de televisió, i el seu model de televisió passa
per un model d’instalAlacions, de lloguer, propietat, etc. Per tant,
amb la coherència de la legislatura anterior, que ha estat la
legislatura de les infraestructures, vostè s’ha plantejat un model
de televisió en base a les infraestructures. Aquest no és el nostre
model. Per tant, aquí tenim una diferència i n’haurem de parlar
més. Aquesta és una diferència de la qual vull deixar constància.
En parlin sobretot a la Comissió de Control, jo crec que
aquestes qüestions requereixen que se’n parli per veure si som
capaços de superar l’estadi de les infraestructures i posar-nos
dins un altre estadi que és de conceptes més espirituals, si se’m
permet l’expressió.
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L’altra qüestió molt important que vostès plantegen aquí és
la qüestió que si canviam el director general tot es resol. Mirin,
jo li vull dir per començar que nosaltres estam satisfets de la
gestió del director general, però evidentment podem parlar de
tot. Jo també vull recordar aquí que a diferència de l’anterior
director general, aquest director general va ser elegit per aquest
parlament, i no me sembla una diferència menor, va ser elegit
dia 18 de juliol per aquest parlament. Majoria simple no, elegit
per aquest parlament. No se’n recorden com varen elegir el seu
vostès? Si volen jo els ho record, açò és una passa substancial
cap al respecte institucional. Si vostès troben que el pròxim
director general ha de ser un director general que ha de ser
elegit per un quòrum especial, molt bé, açò sortirà dins la nova
llei que regularà la Corporació de Radiotelevisió, a la qual jo li
dic sempre que s’hi sumi, que vengui, que formi part del consell
d’administració d’aquesta televisió. El consell d’administració
és orfe perquè vostès no hi són i no hi són perquè no volen. Per
tant, aquestes aportacions no són cap cortapisa -que no sé si és
la paraula correcta, crec que no, deu ser castellà, me miren
malament des d’allà-, no hauria de ser cap dificultat perquè
vostès discrepin de tot allò que han de discrepar des de la
tribuna. Les aportacions estaria molt bé que les fessin dins i les
poguéssim discutir d’una manera més aferrissada i, per tant,
arribar a un consens. 

Jo li vull dir que nosaltres estam satisfets amb la feina
perquè globalment crec que el canvi ha estat positiu, entenc que
vostès no estiguin d’acord, vostès tenien un altre model, tenien
un model de directors generals colAlocats a dit, tenien un model
d’instalAlacions de lloguer de propietats, tenien un model de
llengua castellana. Efectivament, vostès i nosaltres no som el
mateix, i jo crec que vostè cada vegada que puja marca quines
són les diferències entre vostès i nosaltres i també en el model
televisiu. Però a part jo crec que hi ha una zona de trobada que
és possible, independentment que vostès mantenguin moltes
coses, crec que és possible que entre tots facem una televisió
que faci possible que tothom la senti més seva. Jo crec que els
principis d’imparcialitat i d’independència crec que haurien
d’estar molt presents.

Per cert, jo no sé a què feien referència aquestes paraules del
Sr. Martorell que vostè ha recordat, però jo parlaré per primera
vegada amb el Sr. Martorell sobre aquestes qüestions perquè jo
no hi he parlat mai, amb el Sr. Martorell. Per tant no sé d’on és,
però jo em preocuparé efectivament de saber quines són les
instruccions que se li donen perquè jo les desconec
absolutament, i ho vull tornar a dir perquè vostè ho ha deixat
aquí damunt.

També, i ja per acabar, vostè ha parlat d’una certa màniga
ampla per part dels partits que conformen aquest govern cap a
la gestió d’UM. Miri, cap màniga ampla en absolut, cap màniga
ampla. Pel repartiment, efectivament, de les distintes
competències entre els distints grups, la gestió de la Corporació
va tocar a UM, com a mi m’ha tocar ser conseller de
Presidència. Bé, idò, a partir d’aquí açò és tota la màniga ampla
que tenim. Nosaltres gestionam i impulsam un model de
radiotelevisió que està plasmat a l’acord que el pacte de govern
va signar, i açò és el que s’està fent. Si UM o el partit que tengui
la responsabilitat de gestionar la Corporació en un futur es
desvia d’aquest acord òbviament que nosaltres haurem
d’intervenir, però en absolut fins ara màniga ampla, en absolut,

sinó concordança d’interessos, concordança d’idees entre els
distints partits, grups que formen part del pacte.

En definitiva -i acab, Sra. Presidenta- crec que, com dic,
aquestes iniciatives que vostè posa aquí damunt són
interessants, jo crec que són positives perquè ens ajuden a
definir cada un on som, però hauríem de ser capaços de fer una
passeta més i intentar que allò que ens ajunta, que jo crec que és
molt, siguem capaços de posar-ho en comú i impulsar un servei
de radiotelevisió pública de les Illes Balears que serveixi millor
els interessos d’aquesta comunitat.

 Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

III. Moció RGE 9811/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a rendibilitat dels comerços
de les Illes Balears, derivada del debat de la interpelAlació
RGE núm. 6765/08.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la Moció RGE 9811/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a
rendibilitat dels comerços de les Illes Balears, i que és derivada
del debat de la InterpelAlació RGE 6765/08.

Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, fa 15
dies, durant el debat de la interpelAlació, ja vaig fer referència al
fet que tots els analistes coincidien que per sortir d’aquesta crisi,
recessió ja en aquests moments, hi havia una sèrie d’extrems
que s’havien de resoldre, i els més importants eren mantenir
l’ocupació, recuperar la confiança i també impulsar la inversió.
Vaig fer referència, també, a aquelles demandes dels empresaris
de comerç, les seves queixes, els seus suggeriments, les
demandes, en definitiva, que feien i tot d’acord amb el darrer
informe de les cambres de comerç.

El que pretén, idò, aquesta moció, senyores i senyors
diputats, de qualque manera és donar resposta a aquestes
demandes dels comerciants, dels empresaris dels petits...,
sobretot del petit i mitjà comerç, i també de qualque manera
recuperar la confiança empresarial. Pens que si aquest en
parlament som capaços d’arribar a un acord i d’aprovar aquesta
moció per unanimitat, que pens que és bastant accessible i
bastant fàcil a causa del text i la motivació d’aquesta moció,
pens que seria bo, idò, poder arribar a aquest consens perquè
d’aqueixa manera tal vegada donaríem un missatge d’unitat i
això seria el mateix que un missatge de confiança de cara al
petit comerç. Si poguéssim ser capaços, com dic, d’aprovar
aquesta moció entre tots, donaríem aquest missatge que en el
Parlament som capaços de pactar una política per sortir de la
crisi el petit comerç, i que som capaços de posar-nos d’acord
per fer front a aqueixes demandes que ens fan els comerciants.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / 18 de novembre del 2008 2077

 

Aquesta moció que presentam, idò, se centra en el que és el
sector comerç, el que són els empresaris del comerç. Hi ha
hagut i hi haurà altres propostes en aquest parlament,
concretament la setmana passada discutíem i es va aprovar, per
cert, per unanimitat una moció que feia referència a les mesures
per estimular l’ocupació i l’estalvi familiar, és a dir, una moció
amb una sèrie de punts que el que feien era anar destinats a
aquells ciutadans que ho passen més malament en aquests
moments; m’estic referint a tots aquells ciutadans que han
perdut el seu lloc de feina, a aquests ciutadans que estan a l’atur.
Això és un caire idò important. Com pens que també és
important el Decret Llei de mesures tributàries que va presentar
aquest govern i que en aquests moments s’està tramitant,
concretament està en comissió, i crec que és fàcil poder arribar
a consens sobre aquest decret. Però és evident que a més a més
de totes aqueixes polítiques, de totes aqueixes iniciatives i
propostes, n’hi ha una altra que també és importantíssima, que
són les distintes mesures de política econòmica que s’han de dur
a terme dirigides als ciutadans, dirigides concretament als
consumidors perquè es necessiten aquestes polítiques per
detreure mitjans, alliberar recursos al consumidor. És l’única
manera de poder reactivar aquesta demanda interna que com
vostès saben cau dia a dia i que de qualque manera s’ha de
recuperar, s’ha de recuperar aquesta demanda interna per poder
sortir d’aquesta situació de recessió.

En definitiva, idò, presentam una sèrie de punts, que el
primer d’ells és que instam el Govern a fer tot el que sigui
necessari per mantenir l’ocupació i evitar el tancament de les
empreses del sector comerç. En aquest moment en què a Balears
tenim la taxa d’atur més alta de tota la Unió Europea, amb més
d’un 11%, i que recordaran vostès també que jo feia referència
al fet que en el mes d’octubre d’enguany hi ha 269 empreses
menys que el desembre de l’any passat, sobretot empreses amb
menys de 5 treballadors, fa referència, idò, és una mostra que el
petit comerç és el que ho està passant més malament. Jo el que
deman idò al Govern és que faci totes aquelles accions per
poder aturar aquesta destrucció de llocs de feina, i bàsicament
dins el sector comerç, ja que estam en el comerç, evitar el
tancament d’empreses.

Deman també que es facin tots els esforços per impulsar la
inversió en el petit comerç; la inversió s’ha d’impulsar dins tot
el mercat, dins tota l’economia nostra, però en el sector comerç
és molt necessària. Però per impulsar la inversió s’ha de facilitat
l’accés als crèdits; això és, idò, el tercer punt que demanam al
Govern, que faciliti l’accés a un finançament per a la inversió i
per a circulant. Si no hi ha inversió, si el petit empresari no pot
accedir al finançament per al circulant, difícilment es podrà
recuperar la demanda. El que podem de cap manera és tenir els
mostradors buits, el petit comerç necessita..., no pot tenir la
botiga sense producte; d’aquí idò que s’ha de facilitar aquest
accés a la finançació del petit comerç, bé amb crèdits blans, que
ho està fent el Govern, però, també important, avalant aquest
petit comerç, bé directament o mitjançant el suport o a través de
les societat de garantia recíproca. Creguin-me que dels informes
de les cambres de comerç, i a més crec que és sabut per tothom,
és precisament el petit comerç el que té més dificultats per
accedir al finançament, perquè moltíssimes vegades no té
garantia, i si no pot accedir al finançament difícilment podrà
reposar el seu producte, difícilment podrà tenir oferta, i si no hi
ha oferta dins les seves botigues creguin-me que serà impossible
recuperar la demanda perquè ell no podrà oferir els productes.

Un dels altres temes també que pens important, perquè així
s’ha queixat el petit comerç, és facilitar les ajudes, facilitar
l’accés a les ajudes públiques dels comerciants. El petit comerç
té moltes dificultats a vegades per entendre la paperassa, per
informar-se, per estar informat de les ajudes. Jo el que deman,
idò, al Govern és que ho faci, miri com, hi ha molts de sistemes.
Allò important és que són uns punts que estan oberts, perquè el
Parlament és el que proposa, però el Govern és el que gestiona
i el Govern és el que de qualque manera ha de gestionar i ha de
dur aquestes polítiques endavant; aquí podem fer una sèrie de
suggeriments, però en definitiva el Govern és el que després les
ha de posar endavant. I ha de agilitar també els pagaments de
l’Administració a les empreses, és un dels altres punts on es
queixa el petit comerç, i més sobretot en una època de crisi els
doblers, una vegada que ja estan les subvencions fetes i als
comerciants, el que és inadmissible és que els recursos, aquests
doblers, estiguin en mans de l’Administració; el que demanam
idò és que el Govern agiliti aquests pagaments, que no tengui
els recursos en les seves mans sinó que els posi el més aviat
possible en mans dels empresaris i del comerç, en parlam ara,
però això també podria ser extensiu a nivell general a totes les
empreses perquè el comerç els ha de menester.

Demanam també que abans de dia 15 de gener del 2009
surtin tots els decrets d’ajudes de comerç. El 2008 es varen
publicar els decrets amb molt de retard, concretament les ajudes
a associacions es varen publicar el juny del 2008 i pensam que
això no és admissible. Nosaltres per tant entenem que si hi ha
ajudes els comerciants, els empresaris, que ho sàpiguen el més
aviat possible, no pot ser que les ajudes surtin dins el mes de
març o dins el mes d’abril, com han sortit el 2008, sinó que han
de sortir a principi d’any, fins i tot abans d’acabar l’any, dins el
mes de desembre, com ho feia el Partit Popular quan estava en
el govern.

Demanam també que abans de dia 30 de novembre tengui
entrada en aquesta cambra el Projecte de llei de comerç. Pensam
que és molt urgent aquest tema perquè ja se’ns ha avançat el
Govern d’Espanya amb el que és el Projecte de llei d’ordenació
del comerç, i ja ho vàrem debatre durant la interpelAlació, que
fixa en 2.500 metres quadrats de venda, metres quadrats de
venda, per als grans establiments comercials. Per tant nosaltres
pensam que, encara que tard, però hauríem de tenir entrada
d’aquest projecte de llei per poder-ho regular nosaltres.

I en el punt vuitè el que demanam, mentrestant es discuteix
el projecte de llei, és que el Govern pugui fer totes aquelles
negociacions que facin falta, que negociï, a això l’instam des del
Parlament, amb el Govern d’Espanya perquè proposi la
modificació de la llei, del projecte de llei d’ordenació del
comerç, en el sentit d’excepcionar les Illes Balears d’aquesta
superfície màxima de 2.500 metres i que la baixi en el que
considerin oportú; aquí pareix que hi ha un compromís -i acab,
Sra. Presidenta- de part de la consellera amb les patronals de
fixar 700 metres, 400, i 400 i 200 per a Formentera. De totes
formes només apuntar que hi va haver un oferiment del meu
company, el Sr. Cardona, dins comissió, de proposar una llei
urgent i amb lectura única per de qualque manera sortir a camí
a aquest projecte de llei del Govern de l’Estat espanyol. 

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

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions i per un
temps de deu minuts té la paraula pel Grup Parlamentari Mixt
la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
aquests moments en què la crisi ja va fent el seu camí i en què
ja no es parla només de crisi sinó que s’apunta clarament la
recessió, és important prendre mesures per poder-hi fer front. 

Ens trobam ja en un procés de recessió per a la Unió
Europea en el seu conjunt, més concretament a la zona euro,
com per a l’Estat espanyol. En ambdós casos es preveu per la
pròxim any recessió moderada del 0,2%, però per moderada que
sigui serà la primera vegada en 15 anys que es produeixi. A les
Illes Balears, en canvi, si es compleixen les previsions del
Govern, hi haurà una pujada moderada, atribuïble al fet que en
una economia de serveis és més factible el fet de parar en
alguna mesura el cop. Sigui com sigui, emperò, totes les anàlisis
que s’estan portant a terme últimament apunten que el resultat
final dependrà en bona part de com vagi la pròxima temporada
turística, i en això el Govern hi pot intervenir i hi ha
d’intervenir. Però no és l’únic agent que hi actua; segons com
vagin les coses a la resta d’Europa la temporada també serà més
bona o serà més dolenta. 

En aquest context, efectivament, el sector del petit i mitjà
comerç es trobarà i es troba ja en una situació complicada, i és
bo que no s’amagui el cap sota l’ala i que es reconegui la
situació per tal de fer-li front ben aviat i amb mesures tan
efectives com sigui possible. També voldria remarcar que en
aquest context trob molt positiu que el Partit Popular ens
presenti unes propostes que siguin acceptables, que siguin
considerades positives per part del Grup Mixt. Estic ben
convençuda que en la situació actual de crisi econòmica i de
perill més que evident de recessió també a les Illes Balears el fet
que Govern i oposició es posin d’acord i mostrin públicament
aquests acords serà ben agraït per àmplies capes de la ciutadania
de la comunitat de les Illes Balears.

I ja més concretament, quant als punts de la moció que
planteja el Partit Popular, els sis primers punts els votarem a
favor, tot i que m’agradaria que quedàs constància que la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ja hi està treballant
i que el Govern en el seu conjunt se’n fa càrrec. En el Consell
de Govern de divendres passat ja es va aprovar tota una sèrie de
mesures ben necessàries per donar suport al comerç de les Illes
Balears. 

Pel que fa als punts 7 i 8 la qüestió és una mica més
complicada. Quant al punt 7, certament tothom vol en aquesta
cas que la Llei de comerç entri com abans millor al Parlament,
tothom hi està d’acord i tots posam pressa en el fet que aquesta
llei entri el més aviat possible al Parlament, però certament tot
té el seu tempo i tot té les seves mecàniques concretes. Per tant
aquesta diputada considera que s’hauria de treure la referència
concreta a la data; tant de bo que abans d’aquesta data la llei
hagi entrat al Parlament, però que si no pogués ser abans que
sigui com més aviat millor. 

Quant al punt 8 certament estam d’acord en el fet que les
grans superfícies comercials a les Illes Balears han de ser
considerades no a partir dels 2.500 metres sinó amb mesures
més reduïdes; el Govern de l’Estat ha tret el seu projecte de llei
actualitzant i transposant la Directiva de béns i serveis en el
mercat interior abans que les Illes Balears hàgim fet la nostra
llei de comerç; això no treu, emperò, que existeixi tota una sèrie
de competències en aquesta matèria que ho són del Govern de
les Illes Balears, i per tant haurem d’estar atents al fet que el
Govern de l’Estat no ens les trepitgi. Certament s’haurà de dur
a terme una negociació, no només per la qüestió de la grandària
de els superfícies comercials a l’hora de catalogar-les o no com
a grans superfícies comercials, sinó que s’hauran de tenir en
compte altres aspectes de la llei per tal de garantir que no
existeixi aquesta usurpació de competències. Per tant votarem
favorablement també aquest vuitè punt de la proposició del
Partit Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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, Sr. Oliver, en el debat de la interpelAlació ja
coincidírem sobre la magnitud de la crisi i els seus efectes sobre
el comerç, així com jo crec que damunt damunt apuntàrem una
coincidència sobre la manera d’enfrontar-nos-hi. A posta jo crec
que tampoc no sorprendrà que coincidim majoritàriament en els
punts que ens proposa aquesta moció.

En el primer punt ens demanen que el Govern emprengui les
accions necessàries per tal de mantenir l’ocupació i evitar el
tancament de les empreses del sector del comerç, i hi estam
d’acord; no importa dir, perquè és de sentit comú, que les
necessàries són les que estan al nostre abast, ateses les
limitacions no només de quantitat sinó fins i tot competencial i
de les regles mateixes del joc de lliure mercat, que marquen
unes regles. En el segon dels punts ja precisa alguna d’aquestes
fórmules, que és facilitar l’accés al finançament per a la inversió
i per a circulant; ja en el debat de la interpelAlació anunciàrem
que la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia tenia prevista
aquesta línia d’ajuts, es va aprovar divendres en el Consell de
Govern, que permetrà als comerços, les indústries i els serveis
obtenir préstecs destinats a capital circulant entre 1 i 5 anys
subvencionant un punt els interessos.
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En els dos punt següents, sobre la burocràcia, també hi
estam d’acord. S’ha d’agilitar i creim que això s’ha de fer
compatible amb el control sobre la despesa governamental. No
li he d’apuntar, Sr. Oliver, els motius que duen també a
extremar aquest tipus de controls; nosaltres sí que volem que el
Govern s’assabenti, sàpiga què passa amb els doblers públics.
En aquest sentit ens pareix bé també millorar les previsions de
les entitats, de les empreses, i per tant avançar la convocatòria
dels ajuts i que surti publicada, sempre que sigui possible, abans
de dia 15 de gener, i en aquesta línia treballa la conselleria. 

Sobre la Llei de comerç hem de convenir que seria bo que
ja hagués arribat, tot i que la directiva entra en vigor a final del
2009, quan acaba precisament la moratòria de grans superfícies,
i tot i això crec que sí que seria positiu que vengués el més prest
possible.

Malauradament, el 30 de novembre ja el tenim a sobre, ha de
passar encara el dictamen del Consell Assessor de Comerç, del
Consell Econòmic i Social i per tant, serà un termini, ja els dic,
impossible que entri al Parlament. Si es pot substituir per “el
més aviat possible”, estarem encantats de votar-ho a favor, si
no, ho veim com un toc d’atenció. Amb la intenció també que
sigui el més consensuada i el encertada possible sí que
entendrem que es pugui retardar aquest parell de setmanes que
sembla que seran les suficients perquè entri al Parlament. 

El darrer punt ens sembla interessant i el volem aplaudir
especialment, és que aquest parlament ja marqui terreny davant
l’esborrany de projecte de llei d’ordenació del comerç que
prepara el Govern de l’Estat. Avui mateix el director general de
Comerç és a Madrid per expressar el parer contrari del Govern
a aquest avantprojecte -com ja va fer la consellera amb una carta
al ministeri en el mes de juliol- i al qual reivindica el marge de
maniobra que ha de tenir a partir de les seves competències el
Govern de les Illes Balears. 

En aquest sentit, vostè apunta que és important poder
restringir aquests metres quadrats de gran superfície que
demarquen el que és una gran superfície comercial, els 2.500
metres quadrats que marca la llei de l’Estat. Vull recordar que
la llei vigent ja marca aquesta xifra, el que permet rebaixar-la o
que hi hagi concrecions autonòmiques. Creim que aquesta
previsió s’ha de mantenir i que aquestes previsions han de ser
molt inferiors. De totes maneres, més important que el que és un
gran establiment comercial són les conseqüències que ho sigui,
crec que aquí és realment on ens haurem de banyar, amb les
conseqüències o amb les restriccions i la proliferació d’aquest
tipus d’equipaments. L’Estat no ho aclareix prou i de fet, entra
molt també en la línia que hi hagi una llicència única que posa
en qüestió fins i tot les llicències municipals o urbanístiques que
hi ha en aquest moment en vigor. Creim que el que ha de
permetre és que les comunitats autònomes ho precisin. 

De totes maneres, tot això ve -i ja ho vaig dir al debat
d’interpelAlació- d’aquesta situació on ens ha colAlocat la
directiva de serveis de la Unió Europea, que ve d’una inèrcia de
plantejaments neoliberal on s’havia anat involucrant la Unió i
que no sé, confiï que el nou context polític mundial i econòmic
dugui a revisar directament la directiva en comptes d’anar
cercant tots les esquerdes per les quals ens puguem alliberar.
Crec que el que seria interessant és que Europa replantegés
aquesta situació i en aquest sentit, notam a faltar, per ventura,
un punt de la seva moció en aquest sentit.

De totes maneres, Sr, Oliver, sí que vull apuntar, en acabar,
un darrer punt que també notam a faltar. La crisi crea moltes
dificultats i hem d’estar a l’alçada. Vostè ho deia, aquest
parlament, una votació per consens podria contribuir a donar un
clima de confiança. Jo li replic, el descrèdit, el desprestigi de les
institucions d’autogovern en aquests moments pels casos de
corrupció no contribueix gens ni mica a transmetre aquesta
confiança, aquesta empenta i aquesta seguretat. Això no té res
a veure una cosa amb l’altra, però s’acaba lligant perquè la
confiança, l’autoritat i el lideratge que han de tenir les autoritats
d’autogovern en un moment determinat, crec que és clau
mantenir-los. 

L’anterior responsable de Comerç alAlega que no sap què es
feia per promoure els nostres productes i vostès el mantenen
assegut a aquest hemicicle. Això és una falta de confiança
absoluta en aquest sentit. Li llegesc una recent sentència d’un
batlle condemnat ahir. “Nadie ha dicho que él se lucrara
directamente, mas no sólo delinquen el dador i el receptor,
sinó también aquellos otros que, omitiendo la diligencia que
les es exigible por razón de su cargo, posibilitan la trama
delictual”.

Vostè ho sap bé, coneix bé aquest cas com a secretari
general del PP de Llucmajor, crec que va ser vostè qui va fer el
pacte amb el Sr. Rabasco, de PP i ASI. En tot cas, Sr. Oliver, sí
que li vull recordar avui perquè aquest tipus de debats han de
venir a aquesta casa, si no s’assumeixen moltes responsabilitats
polítiques i especialment per la gestió de comerç, d’indústria en
aquest país durant l’anterior legislatura serà difícil transmetre
aquesta confiança i aquest lideratge que vostè ens reclamava.

El missatge d’Obama, no sé si servirà per donar confiança
al seu país, el yes, we can. El que li puc dir -i el convid a
pensar-ho- quan el PP diu yes, we can, jo el convid a pensar en
què imagina el poble que li està dient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Oliver, portaveu del PP, vagi per endavant la
coincidència del meu grup amb la sensibilitat expressada per
tots els portaveus que m’han precedit pel que fa a la necessitat
de colAlaborar amb el sector del comerç dins aquesta situació de
crisi econòmica i financera generalitzada que travessam no tan
sols a la nostra comunitat, sinó a tot l’Estat i fins i tot a la resta
de mercats del nostre entorn. Ja ho vam manifestar quan
debatérem la interpelAlació fa un parell de setmanes. El comerç
de les nostres illes és un dels pilars de l’oferta complementària
del turisme, sector punter de l’economia de la nostra comunitat
que en certa forma és el que dóna major ocupació i també que,
en moments com ara, estira la nostra economia. D’altra banda,
el comerç en la seva major part està format per petites i mitjanes
empreses, moltes vegades per autònoms, colAlectiu que mereix
tot el nostre respecte per a la seva iniciativa i esperit de
superació.

Ens consta -i crec que també ho vam manifestar
anteriorment- que el Govern ha posat en marxa una sèrie de
mesures per tal de palAliar en el possible la crisi actual i de fet,
coincidim en un elevat percentatge amb les propostes que
planteja avui el Partit Popular en aquesta cambra en forma de
moció.

Em referiré ara a cadascun dels vuits punts proposats de
manera molt esquemàtica. Primer punt, emprendre les accions
necessàries per tal de mantenir l’ocupació i evitar el tancament
de les empreses del sector. Com que a vostès i a nosaltres ens
consta que el Govern fa feina en aquest sentit i amb molta
implicació, és allò del bòtil mig ple o mig buit, però aquest no
és moment de matisos sinó de continguts, per tant, els donarem
suport.

Punt número dos, impulsar -o seguir impulsant com ens
agradaria més a nosaltres dir- la inversió al petit comerç.
Recordam que el Govern hi destina una quantitat important de
doblers dins el Pla de xoc contra la crisi, més l’atenció especial
amb el pressupost del 2009. Conseqüentment, també coincidim.

Tercer punt, finançament per a la inversió per a circulant al
petit comerç. El Govern ja ha intercedit per fer que els comerços
puguin obtenir préstecs per a capital circulant subvencionant
amb un punt els interessos, és a dir, completament d’acord amb
la seva proposta perquè de fet ja es dur endavant.

Punt número quatre, accés a les ajudes públiques als
comerciants. Ens consta que la conselleria està agilitant al
màxim totes les tramitacions per evitar retards i entrebancs
burocràtics en la concessió d’ajudes. 

Punt número cinc, el deutes que l’administració pugui tenir
amb les empreses -suposam que es refereixen als comerços,
però vostè ja ha fet aquest aclariment, Sr. Oliver- lògicament
s’ha d’agilitar el seu pagament i segur que el Govern hi treballa.
Serveixi doncs aquesta moció de recordatori.

Punt número sis, publicació del Decret a les ajudes al
comerç. Sabem que la conselleria té els decrets pràcticament
enllestits i que els publicaran el més aviat possible, per tant,
d’acord.

Punt número set, Projecte de llei de comerç. Vam escoltar la
Sra. Consellera, a la seva compareixença a la Comissió
d’Hisenda la setmana passada per explicar el pressupost del
2009 dir que l’esborrany de la modificació de llei estava
pràcticament enllestit i que la remissió al Parlament era qüestió
de poc temps. Confio que li donin la credibilitat que la Sra.
Consellera es mereix i acceptin la petita transacció que els hem
proposat en el sentit de substituir “abans del proper 15 de gener”
per “el més aviat possible” o “amb urgència”, així com vostès
vulguin.

Darrerament el número vuit que es refereix a la superfície
dels grans establiments. Aquesta superfície concreta de 2.500
metres és el que en un principi proposa l’anomenat Document
de treball per a la reforma de la Llei de comerç minorista
presentat, aquest document, fa pocs dies pel ministre Miguel
Sebastián. Ja ho vam comentar l’altre dia, la setmana passada a
la comissió, però fixin-se, ni tan sols és encara un avantprojecte
de llei, per tant, tot això queda per debatre. És a dir, que aquí hi
ha una feina de millorar tot allò que pugui afectar la nostra
comunitat autònoma de manera negativa. Tal com ja s’ha dit
aquí, no són únicament els metres quadrats l’únic punt
millorable, també hi ha altres aspectes. 

Per tant, aquí els proposaríem una transacció en el sentit de
substituir a partir de la darrera frase, on diu “i es proposi la
modificació de la llei per excepcionar les Illes Balears i
s’estableixi una superfície inferior a 2.500 metres quadrats per
als grans establiments comercials” per un text alternatiu que
digués “negociï amb el Govern central tots aquells aspectes del
projecte de llei estatal que puguin afectar negativament els
interessos de les nostres illes”. Pensam que aquí queda recollida
la seva petició i, a més, ampliada amb tot allò que sigui
negociable i que sigui millorable.

Tal com he dit això és la nostra proposta. Gràcies
anticipades pel consens que sembla que podem tenir en aquest
tema que, a la fi, pensa el meu grup que és el que espera el
sector de tots nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull donar les
gràcies a tots els que han intervingut perquè pens que és
important, si aquesta moció la podem treure -com he dit abans-
per unanimitat, per aquest missatge que donarem des del
Parlament per recuperar la confiança empresarial dins el sector
comerç.
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Efectivament, ja ho he dit i ja ho vaig dir durant el debat de
la interpelAlació que les mesures que proposam són unes
mesures àmplies, és evident que el Govern n’hi ha que les fa i
altres que no, quan parlam del finançament, de facilitar el
finançament al petit comerç per a inversió i per a circulant, crec
que no basta subvencionar un punt, si poguéssim entrar en
detall, crec que fa falta també poder avalar els crèdits al petit
comerç, que ho faci el Govern directament o que ho faci a través
de les societats de garantia recíproca. 

En definitiva, més que fer unes propostes concretes, que
això correspon a la gestió del Govern, el que pretenc -i ho he dit
i ho repetesc- és treure un acord per unanimitat i que d’alguna
manera puguem transmetre als ciutadans, però sobretot als
empresaris del sector comerç, que tots els grups parlamentaris
estam d’acord en una política i que som capaços de fixar una
política comuna amb aquest tema. Això, per a mi, és el bàsic, és
l’important, que no hi ha discrepàncies entre els distints partits
polítics i que davant una situació de crisi tots som capaços de
fer esforços, renunciar fins allà on es pugui a certs principis de
la nostra ideologia política de cada un de nosaltres i intentar
arribar a uns acords que siguin els mateixos. 

Quant a les transaccions que aquí se m’han proposat, he de
dir que em va bé que en lloc de “aquests terminis” es digui
“amb urgència”, crec que és millor “amb urgència” que “el més
aviat possible” perquè “el més aviat possible” bé, escolti, depèn,
“amb urgència” un sap què és i urgent és urgent, vol dir que no
podem badar. 

Al punt vuitè se’m diu que ja marcam criteri, miri, al punt
vuitè estic d’acord amb la transacció que se me presenta, però
permeti’m, no vull renunciar que es negociï excepcionar les
Illes Balears. És a dir, estaria d’acord, que negociï tot el que
vostè m’ha proposat, Sra. Mercadal, però afegir-hi al final “i en
especial, es negociï excepcionar les Balears d’aquests 2.500
metres” perquè per a nosaltres és bàsic, perquè el punt setè que
fa referència al projecte de llei, idò miri, si aquest projecte de
llei ja estigués a aquest parlament ja ens hauríem avançat, el
problema és que hem badat, és que hem fet tard i ara hem d’anar
a negociar perquè el Govern de l’Estat ens va per endavant amb
un projecte de llei. El que nosaltres hauríem d’haver procurat
era treure el projecte de llei nosaltres front al seu, bé, idò ara
hem de proposar nosaltres aquest punt vuitè per poder
contrarestar de qualque manera aquesta falta d’agilitat del
Govern del Sr. Antich. 

És evident, que la corrupció no contribueix, Sr. Alorda, a la
confiança, però crec que sí que pot contribuir a la confiança
quan el Partit Popular, els seus membres, avui i ahir
concretament un batlle, quan hi ha hagut una sentència ha
dimitit. Crec que això, a més de confiança, és demostrar
responsabilitat cap als ciutadans, però vostè, Sr. Alorda, no dóna
la medicina a tothom, vostè les cullerades que recepta no les
pren, només mira cap a un costat, vostè no mira cap allà, només
mira cap aquí, tampoc no mira gens cap a Petra, no mira allà
vostè, però li he de recordar que vostè és aquí.... 

Vostès, vostès mantenen el Govern amb una fiança de
100.000 euros. Vostès mantenen el Govern! Vostès estan al
Govern amb una fiança de 100.000 euros, però miri, vostè
sempre ens ha de donar lliçons i, Sr. Alorda, cregui’m que quan
un està en aquesta situació -afortunadament no m’hi he trobat

mai i esper no trobar-m’hi- esper, Sr. Alorda, una mica més de
prudència i el que esper i li deman és que sigui tan exigent, que
sigui exigent amb els seus companys i que sigui exigent amb els
seus partits que són els que donen suport a aquest govern, cosa
que no fa perquè a vostè no li convé. 

N’hem vistes de grosses i supòs que en seguirem veient
moltes més. Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En aquest moment entenem que queda aprovada per
assentiment aquesta moció amb les modificacions acceptades en
els punts 6 i 8, és així, senyors portaveus? 

Sí, Sr. Oliver?

Si?

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Entenem que s’ha donat
conformitat a la transacció que hem proposat al punt setè; per al
punt vuitè hi ha hagut un petit matís en el sentit d’afegir “i en
especial l’excepció dels 2.500 metres quadrats per a aquesta
comunitat”. Pensàvem que amb els antecedents del paràgraf
vuitè, ja explicava aquesta peculiaritat de la superfície, però si
volen que surti dues vegades, tampoc no hi tenim cap
inconvenient. Per tant, donam conformitat a aquest matís de la
nostra transacció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queda aclarit, així com s’ha expressat la portaveu del
PSOE? És acceptada, Sr. Oliver? 

Doncs, queda, en aquest sentit, aprovat per assentiment.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4014/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
atenció educativa a l'alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de les proposicions no de llei. Debatrem en
primer lloc la presentada pel Grup Parlamentari Socialista
relativa a l’atenció educativa de l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals.

Per defensar-la té la Sra. Rita la paraula per un temps de deu
minuts.



2082 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 46 / 18 de novembre del 2008 

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades. Casualment el debat d’aquesta proposició
no de llei presentada fa ja molts de mesos ha coincidit gairebé
en el temps amb el debat a Comissió d’Educació i Cultura d’una
proposició no de llei presentada pel Grup Popular sobre un altre
grup d’alumnes amb necessitats específiques com són els
afectats pel trastorn del dèficit d’atenció amb hiperactivitat i que
va ser aprovada per unanimitat després d’algunes transaccions.
És cert que les necessitats específiques d’aprenentatge són
diferents, però el resultat, si no es posa remei, pot ser el mateix,
el fracàs escolar a causa del dèficit d’atenció.

Els alumnes amb altes capacitats són aquells que utilitzen i
relacionen de manera simultània i eficaç múltiples recursos
cognitius diferents, ja siguin de tipus lògic, numèric, espacial,
de memòria, verbal i creatiu o alumnes que destaquen
especialment o de manera excepcional en la utilització d’algun
d’aquests. Els alumnes amb altes capacitats intelAlectuals poden
presentar superdotació o sobredotació intelAlectual, talent
simple, talent complex o precocitat intelAlectual. Aquestes
capacitats superiors es donen a infants i adolescents de tots els
grups culturals, socials i a tots els camps de l’activitat humana.
Aquest colAlectiu d’alumnes pateix un dèficit d’atenció perquè
no són ben identificats o perquè reben una atenció inadequada
a la seva especificitat i de vegades també s’observa que, per part
de les administracions, s’han dut a terme actuacions basades en
criteris erràtics.

Malgrat açò, la Llei orgànica d’educació, la LOE, als articles
76 i 77, fa referència a l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals i mana a les administracions educatives a adoptar
les mesures necessàries per identificar l’alumnat amb altes
capacitats intelAlectuals i valorar, com més aviat millor, les
seves necessitats, així com adoptar plans d’actuació adequats a
aquestes necessitats. L’article 77, per la seva part, fa referència
a l’escolarització, i indica que cal establir les normes per
flexibilitzar la durada de cadascuna de les etapes del sistema
educatiu per als alumnes amb altes capacitats intelAlectuals, amb
independència de la seva edat.

També és coneguda la recomanació 1248/1994 del Consell
Europeu, que diu que l’educació és un dret fonamental de
l’ésser humà i que s’hauria d’adaptar, en la mesura del que fos
possible, a cada individu; per la qual cosa va demanar als estats
signants tenir en compte les consideracions següents,
encaminades fonamentalment a la necessitat de la detecció i
l’atenció específica el més aviat possible: que la legislació
reconegui i respecti les diferències individuals; que la
investigació fonamental sobre els conceptes de capacitat i talent
i la investigació aplicada per poder millorar els procediments
d’identificació s’haurien de desenvolupar des de l’educació
infantil; que els programes de formació contínua dels professors
hauria de comptar amb plans estratègics d’identificació de
l’alumnat que tengui grans capacitats o talent especial.
S’aconsellen també programes escolars flexibles i que
s’incrementin les possibilitats de mobilitat, materials didàctics,
etcètera, que ajudin a una pedagogia adaptada. I qualsevol
mesura a favor dels fillets i filletes superdotats s’ha d’exercir
amb prudència per tal d’evitar el risc d’etiquetar als i a les
alumnes amb els inconvenients que això pot portar a la societat.

És per això que les comunitats autònomes també han inclòs
a les seves normatives disposicions concretes en relació amb
aquestes especificitats educatives. A les Illes Balears, l’article
13 del Decret 67/2008, de 6 de juny, que ordena els
ensenyaments d’educació infantil i educació primària i
secundària obligatòria, dedicat a l’atenció a la diversitat, inclou
l’alumnat amb altes capacitats intelAlectuals entre aquells amb
necessitats específiques de suport educatiu i estableix les pautes
que ha de seguir l’administració educativa per atendre aquest
alumnat.

De la mateixa manera, les instruccions per a l’organització
i funcionament dels centres públics de segon cicle d’educació
infantil, d’educació primària i d’educació secundària per al curs
2008-2009, inclou orientacions per a les adaptacions curriculars
per atendre l’alumnat amb necessitats específiques
d’aprenentatge.

Moltes de les iniciatives van adreçades a la detecció precoç
i és que un dels màxims problemes és que l’alumnat amb altes
capacitats intelAlectuals passa molt desapercebut i requereix un
sistema eficaç de detecció sistemàtica a les seves edats
primerenques, que permeti una intervenció adequada i una
adaptació a les seves necessitats. Aquests alumnes necessiten
estratègies específiques, de la mateixa que altres colAlectius
d’alumnes necessiten les seves.

A les Illes Balears se suposa que hi ha uns 80 fillets dels
denominats superdotats. Un informe del MEC de l’any 2000
parlava que en el sistema escolar espanyol hi havia prop de
300.000 alumnes extraordinàriament capacitats en
l’ensenyament obligatori d’Espanya, en què es detectaven un
0,6%. La paradoxa és que un tant per cent molt ampli d’aquesta
població té un baix rendiment escolar i fins i tot alts índexs de
fracàs escolar.

És per aquest motiu que la Conselleria d’Educació i Cultura,
igual que també es va fer a la passada legislatura, ja du a terme
algunes accions, com la detecció primerenca per part dels
equips d’orientació i educació psicopedagògica. També des del
Servei de Formació del Professorat s’organitzen cursos de
formació i de fet per a aquest curs ja estan programats quatre
cursos específics: un al CEP d’Eivissa i Formentera, un altre al
CEP de Menorca i dos al CEP de Mallorca.

De la mateixa manera, darrerament, la Direcció General
d’Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria
d’Educació i Cultura, juntament amb el Departament de
Psicologia de la UIB, ha posat en marxa un projecte de
desenvolupament de les altes capacitats que consistirà en
l’elaboració d’un estudi projecte sobre el desenvolupament de
les altes capacitats intelAlectuals en els alumnes de primària
d’onze centres de l’illa de Mallorca.
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També s’ha signat un conveni entre la Conselleria
d’Educació i Cultura i l’Associació Balear de Superdotació i
Altes Capacitats, amb la intenció de continuar la colAlaboració
mútua per impulsar una formació específica i per al
desenvolupament d’activitats extraescolars.

En definitiva, el que volem és que tota la ciutadania de les
Illes Balears rebi uns sòlids fonaments educatius i formatius per
poder fer front al seu futur amb èxit i que aquests siguin
impartits evitant desigualtats, com a una manera de continuar
mantenint la cohesió social. El que pretenem és que el sistema
educatiu a les nostres illes pugui garantir les oportunitats
d’aprenentatge i formació adaptades a cada individu, a partir
dels principis d’una educació comú en l’atenció a la diversitat.

És per açò que presentam les següents propostes: que
s’elabori un projecte d’atenció educativa a l’alumnat amb altes
capacitats intelAlectuals, així com un programa per al proper
curs per a l’atenció educativa d’aquest alumnat; que es
redefineixi el protocol d’intervenció en la identificació i la
intervenció psicopedagògica en aquest alumnat i les bases de la
intervenció psicopedagògica; que es porti a terme un pla de
formació del professorat i dels equips o que es continuï portant
a terme i dels equips d’assessorament i orientació
psicopedagògica i que aquest s’inclogui a la formació inicial i
a la contínua; que es creï un servei d’orientació a les famílies i
al professorat, i, finalment, que es doti els centres de recursos
adients per tal de poder aplicar programes d’enriquiment
curricular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per fixar posicions, per part del Grup
Parlamentari Mixt algú demana la paraula? No? Sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
veure l’exposició de motius per a la proposició no de llei que
ens presenta el Grup Socialista, he de dir, abans de res, que
bàsicament aquesta diputada està d’acord amb allò que s’hi
expressa. Certament, és important determinar les tipologies
d’alumnat que tenim a les nostres aules, entre les quals
l’alumnat amb altes capacitats intelAlectuals, segment al qual no
s’ha prestat una especial atenció durant llargues etapes dins el
nostre sistema educatiu.

Un diagnòstic correcte, també per a les altes capacitats
intelAlectuals, constitueix la millor garantia de poder-hi incidir
correctament. En tant que professora, crec que hem de ser
sensibles a aquestes qüestions i que hi hem d’incidir per tal de
millorar el nostre sistema educatiu, de cara a poder donar
resposta a totes les necessitats que se’ns presentin dins la
societat de les Illes.

La Llei orgànica d’educació, la LOE, fa referència, com
apunta l’exposició de motius que ens presenta el Grup
Socialista, a l’alumnat amb altes capacitats intelAlectuals i
afirma que les administracions educatives han de detectar-los i
identificar-los i valorar les seves necessitats i, així mateix,
adoptar plans d’actuació adequats per a aquestes necessitats. Pel

que fa a la seva escolarització, la mateixa LOE estableix que
s’han d’establir les normes per flexibilitzar la durada de
cadascuna de les seves etapes dins el sistema educatiu. Tot
plegat parteix de la consideració, així mateix, expressada en el
Decret 67/2008, de 6 de juny, de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que estableix, a l’article 13, la definició de
l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el
qual inclou a l’apartat c) l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals.

Vull remarcar, així mateix, que a la Comissió d’Educació,
la setmana passada, vàrem aprovar una moció d’aquestes
característiques pel que fa a l’alumnat amb trastorns de TDAH,
amb consens entre l’oposició i els partits que donam suport al
Govern, i que tenint en compte que les altes capacitats han de
suposar també una atenció especial, és interessant d’aprovar
aquesta moció en el mateix sentit.

Per tant, en general, estam d’acord amb aquesta proposició.
Així i tot, ens agradaria matisar, a través d’una sèrie d’esmenes
in voce alguns dels punts d’aquesta proposició no de llei. Així,
en el punt 1, es proposa elaborar un projecte d’atenció
educativa; aquí s’hauria de canviar “insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un projecte”, s’hauria de canviar aquesta
frase per “continuar treballant en l’elaboració d’un projecte
d’atenció educativa per a l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals i, una vegada fet el programa, aconseguir que es
faci extensiu a tot el sistema educatiu de les Illes Balears”. Les
raons per a aquesta esmena són dues: d’una banda ja es treballa
amb la UIB en aquest aspecte i per tant no partim de zero, i la
segona raó és elemental: no podem fer projectes que necessiten
un temps per dur-los a terme quan el curs ja està començat i ja
som al curs 2008-2009.

Pel que fa al punt 2, propòs també, a través d’una esmena in
voce, de canviar el terme “redefinir el protocol” per “estudiar i,
si cal, redefinir el protocol”. Entenem que aquest protocol
existeix i que esperam que sigui l’autoritat acadèmica adient qui
digui si s’ha de redefinir o no.

Quant al punt 3, en lloc de crear hauria de dir, també a través
d’una esmena in voce, “continuar treballant i ampliant”, perquè
el pla ja està creat i s’hi fa feina, per tant no podem afirmar que
s’ha de fer quelcom que de fet ja es troba en funcionament.

El punt 4, des del nostre punt de vista, no planteja
problemes. I finalment, el punt 5, senzillament té una certa
ambigüitat, quan es parla dels centres pens que s’hauria
d’especificar que es tracta de centres educatius, que són els
centres educatius de les Illes Balears. I canviaria, així mateix, el
verb “dotar”, que apareix a la primera línia, per “ampliar les
dotacions”, perquè tampoc no es parteix de zero.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup BLOC per Mallorca, Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Ara. Sí, deia que volia parlar com a diputat, però també com
a docent que transitòriament exerceix funcions diferents de les
de la docència i començar recordant que des de fa una sèrie
d’anys, d’ençà que es va aprovar la LOGSE, l’atenció a la
diversitat és la divisa que regeix una mica tota la nostra tasca
educativa i tot el sistema educatiu. És una època d’alumnat
complex i en aquesta època d’alumnat complex l’atenció a la
diversitat ha esdevingut l’objectiu principal dels esforços que es
fan des de fa una sèrie d’anys en educatiu, esforços
organitzatius, esforços pedagògics, esforços de recursos,
esforços també metodològics. Esforços, voldria dir, que fa
l’administració, però també que fan de manera molt especial els
professionals de l’ensenyament, i no sempre amb el
reconeixement social que mereixen.

La qüestió que avui se’ns planteja, la d’aquest alumnat amb
altes capacitats, és, ni més ni menys, que una qüestió
d’adequada atenció a la diversitat. L’altre dia, en comissió, ja
s’hi han referit els portaveus anteriors, vàrem parlar de
l’alumnat que té dèficit d’atenció o que té hiperactivitat i vàrem
començar parlant de la necessitat que hi hagi una adequada
detecció de qui és aquest alumnat, una adequada diagnosi, en
definitiva. Allà, en aquella comissió, dèiem que no és el mateix
un alumne molt mogut, un alumne que es mou molt a la cadira,
que un alumne correctament catalogat com a hiperactiu. De la
mateixa manera, aquí hauríem de començar dient que no és el
mateix confondre un alumne que treu bones notes, un alumne
brillant, amb un alumne d’altes capacitats. Per tant, una correcta
diagnosi és allò amb el que s’ha de començar i allò amb el que
s’han de posar els primers esforços, i una vegada que hi hagi
una correcta catalogació, hi ha d’haver una adequada atenció
educativa i aquestes dues coses seran les que faran possible que
aquests alumnes aconsegueixin del procés educatiu el que
s’espera de qualsevol alumne, en definitiva, que progressi tant
com sigui possible; que progressi, que adquireixi continguts
conceptuals i adquireixi procediments en consonància amb les
seves capacitats.

Aquests alumnes, ja s’ha dit, són alumnes, en definitiva, de
necessitats educatives especials, encara que aquesta expressió
l’associem, de manera normal, a un altre perfil d’alumnat i no
ens soni que aquests alumnes siguin de necessitats educatives
especials, són alumnes que tenen unes necessitats educatives
que no són les ordinàries o les normals del conjunt de l’alumnat.
I per tant, com a alumnes que tenen unes necessitats educatives
que no són les ordinàries, tenen dret que també rebin una
atenció especial i una atenció adequada. Ja fa molt temps que
hem après que un alumne que requereix una atenció educativa
especial i no la rep és un candidat al fracàs educatiu.

El mateix es pot aplicar a l’alumnat amb altes capacitats, tal
vegada el fracàs, en alguns casos sí, però tal vegada el fracàs
normalment no serà un fracàs tan evident i tan rotund i tan
corresponent al que normalment entenem per fracàs escolar,
però sí serà un fracàs en el sentit que serà un alumne que
rendeix per davall de les seves capacitats, sovint molt per davall

de les seves capacitats, perquè l’escola no li ha ofert la
motivació i no li ha ofert els canals d’aprenentatge que li serien
adequats.

Per tant, l’escola ha de fer tota una sèrie de coses: ha de fer
adaptacions curriculars, en aquest cas hauríem de parlar
d’adaptacions curriculars a l’alça i no adaptacions curriculars a
la baixa, que és el al que normalment estan acostumats, per tant
serien adaptacions curriculars d’ampliació, d’aprofundiment,
d’incorporació de nous objectius. S’ha d’adaptar la
metodologia, s’han d’adaptar els materials. Fins i tot es poden
prendre mesures organitzatives que afectin el centre, com fer
agrupament d’aquests alumnats per a algunes hores, si més no
perquè puguin aprofitar millor l’ensenyament, en el cas de
centres amb més d’un alumne o alumnes en aquesta situació. I
també se’ls ha de proporcionar un seguiment individualitzat,
ben igual que un alumne amb necessitats educatives especials
poden tenir tutors especialment assignats per fer un seguiment
del seu procés educatiu i del seu rendiment. Les mateixes
mesures, en definitiva, encara que de signe, per dir-ho així,
contrari, que tota la vida hem considerat que s’han d’aplicar als
alumnes de necessitats educatives especials.

Dut a l’extrem, que també és una mesura que en qualque cas
es pot arribar, es poden plantejar mesures com l’acceleració de
curs, és a dir, allò d’avançar curs per davant del que correspon
a la seva edat. És evident que tot això, tot aquest conjunt de
mesures no es pot improvisar, no es pot implementar sense una
planificació adequada, sense donar formació als docents, sense
comptar amb les famílies, i en aquest sentit donam suport a tot
allò que es proposa en aquesta iniciativa: que el Govern elabori
un pla; que es redefineixin les pautes d’actuació amb aquests
alumnes; que es reforci la formació del professorat i dels equips
d’orientació psicopedagògica; que es millori l’atenció a les
famílies i, lògicament, que s’hi destinin els recursos que ho
facin possible.

Donam suport a la proposta; acceptam i fem nostres els
matisos que incorpora la representant del Grup Mixt i en aquest
sentit endavant amb la proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular?

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Rita, estam d’acord que els alumnes amb altes capacitats
intelAlectuals corren el risc, i ja s’ha comentat aquí, de patir un
dèficit d’atenció sobretot per la manca d’identificació i de rebre
una atenció inadequada. Pens que ningú no pot dubtar que
aquests alumnes han de menester ajudes i programes educatius
especials per tal d’afavorir el seu desenvolupament intelAlectual.
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Aquest no és un tema nou, ja a principis del segle XX, en
Lewis Terman, psicòleg de la Universitat d’Stanford, ja va
estudiar més de 1.500 nins i nines amb un coeficient
intelAlectual superior a 135; els va aplicar proves
d’intelAligència, èxit acadèmic, personalitat, interessos, i durant
uns anys una sèrie d’investigadors varen seguir la seva evolució
fins a la seva vellesa i varen trobar que aquestes persones tenien
deu vegades més possibilitats de graduar-se a la universitat que
la resta. Els resultats també, dels informes elaborats, varen
revelar que prop de la maduresa aquestes persones figuraven en
el Who is Who in America i quasi el 90% d’aquests arribaren a
les més altes cimes professionals.

L’any 2000, el MEC xifrava en 300.000 els alumnes amb
unes altes capacitats al territori espanyol; d’aquests, segons un
estudi del MEC, un 80% tenia un baixa rendiment escolar i
entre un 35 i un 50% tenien fracàs escolar per no ser
degudament identificats, avaluats i atesos.

I aquí realment és on radica el problema, és ben cert que
aquests infants no són gens fàcils d’identificar, tan sols un 2%
de la població infantil iguala o supera el coeficient intelAlectual
necessari per ser identificat com a superdotat 130. La detecció
realment resulta complicada i si no es fa de forma primerenca
aquesta excepcional capacitat es pot convertir en un greu
problema. És curiós, perquè els símptomes de precocitat criden
molt l’atenció a la resta de persones, sobretot als pares; són nins
que aprenen a llegir molt prest, que tenen un vocabulari molt
complet i un vocabulari més propi dels adults a edats molt
primerenques, que tenen un afany per saber desmesurat, que
tenen una excelAlent memòria, un rebuig a l’autoritat, una gran
independència, alta autoestima acadèmica, però no tenen gens
d’autoestima personal. Són tal volta unes de les característiques
que més criden l’atenció des d’un principi.

Per altra banda, també, sol passar que els pares perceben
conductes, com a una falta d’atenció a l’escola o una sensació
que tot és molt fàcil per a ells a classe, però realment aquesta
sensació que perceben els pares no es trasllada al centre
educatiu, perquè què és el que passa als centres educatius?
Normalment no els identifiquen com a tals, ja que hem de
reconèixer que tot està organitzat en funció de l’edat i no de la
capacitat. Actualment, la identificació primerenca contemplada
a la Llei d’educació no du implícits uns recursos i una formació
del professorat, realment podríem dir que hi ha una quantitat
important de talent extraordinària que s’està perdent, ja que el
talent es desenvolupa quan s’estimula adequadament, i ara
mateix no es pot fer.

Està ben clar, la problemàtica que es presenta a nivell
escolar es basa en l’adaptació a un medi que ha estat dissenyat
per a la gran majoria i no per a les seves altes capacitats. És obvi
que les necessitats educatives d’aquests nins no són les que
corresponen a les pròpies de la seva edat, i també és obvi que si
no desenvolupam tot el seu potencial intelAlectual es pot donar
un sentiment de frustració que pot desembocar a un fracàs
escolar. I a part solen sorgir habitualment dos tipus de
problemes: els que deriven del propi sistema educatiu, materials
curriculars, ritme d’aprenentatge, metodologia, etcètera, i els
d’índole social, els quals inclourien les relacions entre els seus
iguals i també amb el professorat.

Segons Amparo Acereda, professora del Departament de
Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, quan un nin
superdotat no s’identifica com a tal o no se l’estimula
intelAlectualment perquè desenvolupi el seu potencial, poden
aparèixer problemes de comportament que poden ser de dos
tipus: d’agressivitat, el nin es rebelAla i es nega a seguir les
normes establertes, i també de passivitat. I això, diu, repercuteix
en el seu treball acadèmic perquè rendeixen per davall de les
seves possibilitats; alguns arriben a sofrir també trastorns
psicològics perquè no aconsegueixen adaptar-se a l’escola i
d’altres arriben al fracàs escolar. I quan això succeeix apareixen
factors comuns entre ells: ansietat, inseguretat, impressió
d’aïllament, sentiment de malaptesa manual i física, sofriment
en sentir que els seus interessos són molt diferents als dels seus
companys de classe, etcètera. Tots aquests són problemes
realment d’inadaptació entre la societat i el món educatiu.

Hem de tenir en compte que entre aquest colAlectiu existeix
una gran heterogeneïtat, requereixen ajudes especials, però no
requereixen centres i aules distintes a la resta, i jo crec que això
és un factor importantíssim a tenir en compte. Per adequar la
nostra resposta educativa és necessari conèixer a fons les seves
habilitats, talent i necessitats per tal d’orientar de manera
adequada el seu procés d’ensenyament i d’aprenentatge.

Actualment, l’atenció a la diversitat que es presenta a una
classe produeix que els professors hagin d’atendre dins la
mateixa aula diferents situacions, moltes vegades de difícil
solució. Però el problema encara és més gros, no tots els
alumnes d’altes capacitats han de menester la mateixa
intervenció educativa, per la qual cosa no es poden generalitzar
les línies d’actuació, cada individu és únic, té unes
característiques emocionals, socials i intelAlectuals diferents.
L’atenció a l’alumnat amb sobredotació intelAlectual suposa un
altre repte més per al professorat en l’atenció a la diversitat
existents en el grup-classe, pel que es fa necessària una
actualització en la formació del professorat per poder respondre
a les seves necessitats educatives especials.

Efectivament, el sistema educatiu espanyol contempla, entre
els seus requisits bàsics, l’atenció a la diversitat i un concepte
que reconeix les diferents formes de pensar, de sentir i d’actuar.
Aquesta versatilitat, lligada a diferències entre les capacitats, les
necessitats, els interessos, el ritme d’avaluació, etcètera, ha de
ser tinguda en compte si volem aconseguir una atenció
educativa de qualitat al llarg de tota l’escolaritat. És important
tenir un major coneixement sobre l’alumnat amb sobredotació
intelAlectual i les tècniques, estratègies i metodologia més
adequades a les seves necessitats educatives, tenint en compte
aquesta gran heterogeneïtat que existeix en aquest colAlectiu.
Requereixen ajudes especials, però, com he dit abans, no centres
ni aules distintes; per adequar la nostra resposta educativa és
necessari de ver conèixer a fons les seves habilitats, el seu
talent, les seves necessitats i poder orientar d’aquesta manera de
forma adequada el seu procés d’ensenyança i d’aprenentatge.
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Per això, i per tal que el sistema educatiu de les nostres illes
pugui garantir les oportunitats d’aprenentatge i de formació
adaptades a cada individu, des del Grup Parlamentari Popular
votarem a favor que aquest Parlament insti el Govern a elaborar
un projecte d’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats
intelAlectuals i elaborar un programa per a aquest curs 2008-
2009 en l’atenció educativa d’aquest alumnat. Votarem a favor
de tota la proposició no de llei.

Realment pensam, però, que és una miqueta tard, ja que el
curs 2008-2009 ja ha començat, però vull creure que, basant-se
en tot el que s’han trobat, en tot el que l’anterior govern els va
deixar fet i va deixar estudiat, va deixar informes des de l’any
2003, diagnosis de la situació, nombre d’alumnes a Balears amb
altes capacitats intelAlectuals, cursos fets pels professors,
activitats fetes per aquests alumnes, concursos, olimpíades de
matemàtiques, de física, de química, de biologia, activitats de
formació per als professors, publicacions de documents,
identificació i avaluació dels alumnes amb sobredotació
intelAlectual, anàlisi de les necessitats educatives d’aquests
alumnes, anàlisi de la problemàtica d’aquell moment, programes
concrets d’intervenció amb un esborrany d’instruccions que
regulava les condicions i el procediment per flexibilitzar amb
caràcter excepcional la durada del període d’escolarització dels
diferents ensenyaments escolars per als alumnes amb necessitats
educatives específiques de superdotació intelAlectual, etcètera.

És a dir, i no m’estendré, durant l’anterior legislatura es va
fer moltíssim, moltíssim per a aquest colAlectiu, es va avançar
molt, ja que a l’anterior etapa, la darrera del govern del pacte de
progrés, l’únic que es va fer va ser la diagnosi, una passa
important, però no suficient, per conèixer en quina situació es
trobava. Jo vull creure, des del Grup Parlamentari Popular
volem creure que amb aquesta proposició no de llei el que volen
fer és donar una empenta al que ja té preparat la conselleria,
fruit d’un treball tan extens com el que es va fer a l’anterior
mandat, fruit de recollir, encara que no s’hagi dit i la veritat és
que ho lamentam, que no s’hagi pogut reconèixer que encara
que fos un govern d’un altre color polític no tengués una gran,
gran, gran tasca feta molt important, i que a partir d’aquí aquest
govern doncs ha pogut tenir les eines per començar a concretar
passes importants com les que es proposen en aquesta
proposició no de llei.

Ja dic, reconeixent tota la tasca que es va fer anteriorment i
reconeixent que encara falta molt per fer, donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Vol fer el grup proposant una
intervenció? Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per agrair a tots
els grups el suport a aquesta proposició i dir que ens semblen
molt pertinents les esmenes que presenta la Sra. Diputada
Esperança Marí, perquè, efectivament, aquesta és una
proposició que va entrar en el Parlament l’hivern passat i

algunes de les qüestions ja estaven posades en marxa, està molt
bé posar que es continuï o que es faci i llevar, per suposat, el
termini de l’any 2008-2009.

Per altra banda, quant a la intervenció de la Sra. Feliu, dir-li
que sí que nosaltres hem reconegut que aquestes són unes
funcions i unes activitats que s’han anat fent passa a passa i que
la passada legislatura també havien tingut les seves
intervencions i que ara la idea era incidir en aquest tipus
d’educació i continuar fent feina en aquest sentit.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entenc que hi ha assentiment, senyors
portaveus? Queda, doncs, aprovada per assentiment.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4015/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació del Govern de les Illes Balears en el centre
d'interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació del
Govern de les Illes Balears en el centre d’interpretació de la
Reserva de la Biosfera.

Intervenció per defensar la proposició no de llei? Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Carretero té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. L’any
1993 Menorca va ser declarada per l’ONU com a Reserva de la
Biosfera, una fita assolida després d’un llarg procés que va
aconseguir un ample consens polític i social. Aquesta declaració
internacional pretén integrar tots els processos socioeconòmics
que es despleguen a un territori amb criteris de sostenibilitat,
fent compatible desenvolupament econòmica amb preservació
dels valors naturals, paisatgístics i també culturals o socials d’un
territori. Jo diria més, es tracta de convertir aquests valors
naturals, paisatgístics, culturals o socials en factors de
desenvolupament econòmic.

I aquest títol de Reserva de la Biosfera ha guiat les
polítiques d’ordenació territorial, mediambientals i
socioeconòmiques de Menorca els darrers anys. Un exemple
d’aquestes polítiques ha estat el Pla Territorial Insular,
instrument de planificació que ha estat premiat i reconegut
nacionalment i internacionalment.
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Per altra banda, S’Enclusa és la segona muntanya més alta
de Menorca, està en el terme de Ferreries dins una important
àrea natural d’especial interès, a un lloc emblemàtic, amb unes
vistes esplèndides i amb un entorn natural i paisatgístic de
primer ordre; a més, té una bona ubicació, ja que es troba
pròxima a la carretera general i una bona accessibilitat, ja que
disposa d’una carretera d’accés en bastant bon estat.

Després de molts anys d’un ús militar dalt la muntanya, on
la població local, per tant, no hi tenia accés, hi ha hagut una
llarga reivindicació per recuperar un ús social d’aquesta
muntanya. I tots sabem que aquests processos de desafectació
dels usos militars són lents, són complicats i que normalment
malauradament acaben amb un deteriorament irreversible de les
instalAlacions. D’exemples en tenim molts i el de S’Enclusa no
és una excepció, encara que en aquest cas les instalAlacions
podrien ser aprofitables en certa mesura.

Tenint en compte totes aquestes consideracions i moltes
d’altres, el Ministeri de Medi Ambient, a través de la Fundació
Biodiversitat, i amb estreta colAlaboració amb el Consell Insular
de Menorca, va adquirir la muntanya de S’Enclusa i totes les
seves instalAlacions. El ministeri i el Consell Insular de Menorca
han acordat fer feina per tal de recuperar els edificis existents a
l’antiga base militar, per construir, entre d’altres possibles
equipaments públics, un centre d’interpretació de la Reserva de
la Biosfera de Menorca.

Val a dir que en aquests moments a Menorca ja hi ha un
centre d’interpretació, ubicat al parc natural de S’Albufera des
Grau, que està finançat i gestionat amb la colAlaboració de la
Conselleria de Medi Ambient del Govern balear. S’Albufera des
Grau constitueix el nucli de la Reserva de Menorca, però el
centre d’interpretació que es pretén promoure a S’Enclusa vol
ser un centre de caire global i multidisciplinar, que s’haurà de
configurar, per tant, en un clar referent dels valors territorials i
socials que van possibilitar a Menorca l’obtenció del títol de
Reserva de la Biosfera. S’haurà de configurar també en referent
com a destinació turística, amb personalitat pròpia, diferenciada
i que ha apostat per un model econòmic, social i territorial amb
clara vocació de sostenibilitat.

El centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de
Menorca serà per tant un referent d’educació ambiental per als
ciutadans de Menorca i un referent dels valors que la sustenten
i que volem mostrar a tots els visitants, valors que els visitants
podran conèixer i que, ben segur i amb molta mesura,
compartiran; fins i tot agrairan que els ensenyem a un entorn tan
privilegiat com aquest.

Coneixem, i no dubtam, del compromís adquirit pel
Ministeri de Medi Ambient i, com no, del compromís del
Consell Insular de Menorca, com a impulsor d’aquesta
iniciativa, però la declaració de Reserva de la Biosfera ha
d’integrar necessàriament totes les administracions públiques
que despleguen la seva activitat a un territori, en aquest cas
Menorca. Per tant, el Govern de les Illes Balears ha de
participar en aquest important projecte per a Menorca,
consideram que la Conselleria de Medi Ambient, com a
representant que és del Govern en el Comitè Espanyol del
Programa MAP, ha de coordinar i canalitzar les iniciatives en
matèria de Reserva de la Biosfera i en aquest cas concret s’ha

d’implicar i ha d’implicar també altres conselleries per tal que
aquest projecte concret sigui una realitat.

És per açò que instam el Govern a participar en la seva
creació i en el seu manteniment. Tots som conscients, però, del
moment de dificultats pressupostàries, de dificultats
econòmiques que travessen totes les institucions, i en el cas del
Govern balear totes les conselleries, la dificultat, per tant,
d’assumir compromisos que puguin suposar una quantitat de
recursos econòmics considerable. Ara bé, del que es tracta amb
aquesta proposta és d’iniciar un camí, un camí que volem que
sigui sòlid, que sigui participat, de consens, per fer que aquest
projecte sigui una realitat, un camí que ja va ser iniciat pel
consell insular i també pel Ministeri de Medi Ambient i al qual
consideram que el Govern s’hi ha de sumar.

Acceptam l’esmena presentada pel Partit Popular de què
aquest compromís es tradueixi en una partida pressupostària ja
per al 2009, essent conscients que, donada la situació econòmica
i el punt avançat en què es troba la tramitació pressupostària,
comprenem que la conselleria en aquests moments només es pot
comprometre amb una partida que probablement serà modesta.
Ara bé, nosaltres entendríem aquest compromís, aquest fet de
dotar partida pressupostària l’entendríem com a un compromís
clar d’iniciar aquest camí i un compromís que a un futur,
nosaltres esperam que sigui pròxim, la implicació en aquest
projecte sigui màxima i que les partides pressupostàries es vagin
ajustant en funció del calendari d’execució que es vagi pactant
entre totes les institucions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena de modificació, la RGE núm. 10002, té el
seu representant la paraula per defensar-la.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Venim a debatre avui una proposició no de llei sobre
la creació del centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera
de Menorca. Com ja s’ha dit, l’any 1993 la UNESCO va atorgar
a Menorca aquest títol, l’objectiu del qual és reconèixer aquelles
comunitats que hagin conjugat i harmonitzat el
desenvolupament econòmic i social amb la conservació del
territori, un títol que es va aconseguir mal que pesi a alguns
governant el Partit Popular en el consell insular, essent president
Joan Huguet, però en el qual totes les forces polítiques i socials
de Menorca hi varen participar, amb l’Institut Menorquí
d’Estudis al capdavant. És un reconeixement, per tant, a tota una
societat per haver aconseguit, tal vegada no d’una forma
totalment conscient, el que és desitjable a qualsevol territori
amb valors naturals i històrics, el necessari equilibri entre la
conservació de la natura i el desenvolupament econòmic de les
persones que allà han decidit viure-hi.
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Vagi per endavant que amb l’esmena que hem presentat
només volem consolidar el compromís que el Partit Socialista
Obrer Espanyol demana al seu propi govern, respecte de la
participació en la creació i sobretot en el sosteniment anual
d’aquest centre d’interpretació. I què millor que reafirmar
aquest compromís disposant, des del primer moment, de la
partida pressupostària corresponent als pressuposts de la
comunitat autònoma. Agraïm, per tant, sincerament, que s’hagi
acceptat la incorporació d’aquesta esmena al text original.

No dubtam dels beneficis que un centre d’interpretació
d’aquestes característiques pot reportar a Menorca, millor dit, és
necessari que Menorca disposi ja d’una infraestructura d’aquest
tipus, i valoram positivament la iniciativa. Esperam que el seu
contingut serà prou complert com per explicar quina ha estat la
història de la Reserva de la Biosfera de Menorca, dels seus
avanços i dels seus fracassos, així com els problemes i reptes als
quals s’enfronta. I suposam també que la vocació d’aquest
centre serà estar especialment destinat a la societat en general,
tant de residents a l’illa com dels que ens visiten, perquè -ho
hem de reconèixer- alguns dels fracassos més notoris en la
gestió de la reserva de la biosfera han estat la manca de
participació social i la deficient percepció que té la ciutadania
dels valors que suposen un títol d’aquestes característiques.
Qualsevol de vostès que demani a qualque ciutadà quina és la
seva opinió respecte dels guanys aconseguits per Menorca, la
resposta serà de decepció, d’ignorància, de desencant i fins i tot
de descrèdit, des dels que en primera instància pensen que s’ha
protegit massa poc, que no s’han desenvolupat polítiques
efectives de conservació, als que, per contra, pensen que la
filosofia biosfèrica que en teoria impregna el Pla territorial
insular suposa més un fre a l’economia i al progrés social que
un avantatge.

Enmig hi ha el gruix dels ciutadans que tenen una percepció
que sovint frega com a mínim la indiferència, i aquesta
indiferència es dóna perquè les iniciatives que s’han duit a
terme ho han fet sense comptar amb el ciutadà, sense saber
quines són les seves necessitats i perspectives reals, en
definitiva sense la necessària participació ciutadana. I açò que
l’origen del projecte tenia com a eix fonamental la participació
ciutadana i el debat social, tal i com s’estipula en el famós tom
cinquè de la Reserva de la Biosfera, i és que quan un observa
quin és el tipus de gestió que fins ara hi havia implantat veu que
l’àmbit de la participació social es restringeix exclusivament als
científics que integren la comissió científica de la reserva i per
l’anomenada Comissió Tècnica de la Reserva de la Biosfera, en
la qual participen les conselleries del consell insular, un model
molt enfora del que es va dissenyar en el naixement del
projecte, en el qual el Consorci de la reserva, integrat per
institucions públiques, des del Govern balears, el consell, l’Estat
i tots els ajuntaments, però també per totes les entitats i els
colAlectius ciutadans que ho volguessin, podia aportar la seva
opinió. El Consorci no s’ha reunit en els darrers sis mesos, sis
anys, perdó, o més, i els actuals governants no duen camí de
modificar aquesta inacció. Tampoc no és que aquests
organismes, especialment la comissió tècnica, siguin molt
efectius. La manca de participació ciutadana es constata fins i
tot a l’avaluació realitzada als 10 anys de la reserva, on ja en el
2004 es proposava revisar els òrgans de participació. 

I la prova que aquesta situació s’ha perpetuat fins avui és
que l’actual govern ha creat un altre organisme, l’Agència de la
Reserva de la Biosfera, per tal de veure si pot donar un millor
camí a la seva gestió i implicar més les entitats ciutadanes en el
projecte. Esper i desitj que aquest nou organisme pugui corregir
els errors d’anys passats.

Per tant esperem que el nou centre d’interpretació pugui
colAlaborar a minvar aquesta falta de comunicació cap a la
societat i que ajudi a augmentar la conscienciació i la voluntat
de participació ciutadana en el projecte global. Suposam que
aquest centre d’interpretació, que per cert el famós PTI de
Menorca no ubicava en aquest indret concret, mentre que sí
estava prevista aquesta infraestructures pel tom cinquè de la
Reserva i pel Pla de desenvolupament sostenible a implantar
precisament en el nucli de la Reserva de la Biosfera, com ja ha
dit el portaveu que m’ha precedit en la paraula, supòs, deia, que
el contingut serà també ponderat en el sentit de mostrar tant els
beneficis que ha suposat la declaració com també aquells altres
aspectes que no s’han pogut solucionar en 15 anys. 

Que jo recordi, el títol de Reserva de la Biosfera només ha
estat en perill en una ocasió: quan el govern anterior del Partit
Popular va presentar el projecte del port de Ciutadella amb el
braç exterior ubicat a Sa Farola, protegint l’entrada del port dels
vents del nord; aquest projecte va suposar l’advertiment per part
de l’empresa que feia l’informe d’avaluació dels 10 anys de la
reserva que l’execució d’aquest projecte anava contra els
principis propugnats per la UNESCO, i que fins i tot ens
podrien retirar el títol aconseguit l’any 1993 amb tant d’esforç.
Tanta sort que canviant la ubicació del braç del port, ara obert
als vents del nord, aquest perill de despossessió del títol s’esvaí
com per art de màgia, i ara l’actual braç compta amb tots els
vistiplaus biosfèrics. 

Supòs també que el problema mediambiental i de salut
pública més greu que té Menorca, com és la qüestió dels nitrats
a les aigües i en els aqüífers, serà àmpliament exposada, tot
explicant-ne les causes i els riscs per a la salut que impliquen
per als ciutadans. O com s’enfronta el creixent abandonament
del camp amb les repercussions sobre el paisatge que açò pot
tenir. O com ajudar a minvar les emissions de CO2 per tal
d’ajustar-nos a les recomanacions de Kioto, emissions que
superen a Menorca en molt la mitjana recomanada.

Però hem de reconèixer també els avanços que s’han
aconseguit, com els projecte de conservació de fauna i flora
amenaçades, o el projecte de basses temporals, o que gràcies al
projecte AQUANET i d’altres indicadors tinguem un
coneixement més real de la situació de la hidrologia, dels sòls,
de les platges, i que fa que es puguin aplicar polítiques
correctores i de millorar dels sistemes ecològics de Menorca.
No vull oblidar l’Observatori Socioambiental, que s’ha convertit
en un referent per constatar l’estat de la Reserva de la Biosfera,
amb tot un seguit d’estudis, anàlisis i indicadors que fan d’any
en any s’ampliï el coneixement que tenim de Menorca i cap a on
va. Tot açò sense deixar la banda la feina desenvolupada al
voltant del projecte Agenda 21, en el qual tots els municipis,
amb més o manco intensitat, s’hi han involucrat. 
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En definitiva, rebem positivament aquesta iniciativa
parlamentària amb l’esperança, però, que puguem avançar més
en una Menorca millor en la qual el vertader equilibri entre
progrés econòmic i social i preservació dels ecosistemes
naturals sigui una realitat, malgrat la crisi i malgrat algunes
polítiques d’esquerres que posen alguns pals a les rodes del
progrés en nom de la preservació del patrimoni natural.

 Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Intervencions de grups que no
hagin presentat esmenes. Per part del Grup Mixt la Sra. Suárez
té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Carretero, des d’Eivissa pel Canvi li anunciam el
vot favorable a aquesta proposició no de llei, una proposició que
malgrat la intervenció que ha fet el Sr. Gornés li puc assegurar
que des d’Eivissa l’hem preparada amb autèntica i sana enveja.
Enveja perquè des d’Eivissa hem tengut unes polítiques
d’ordenació territorial, mediambiental i socioeconòmiques que
han estat molt diferents de les de Menorca; ja ens agradaria
poder queixar-nos ara de totes les coses de què es queixa el Sr.
Gornés. Nosaltres, si bé hem de parlar de Pla territorial insular,
a l’exposició de motius de la seva proposició s’indica que ha
estat premiat i inspirat en aquesta declaració de Reserva de la
Biosfera, nosaltres en aquest moment estam en procés de revisió
del nostre pla territorial insular pel seu caràcter escassament
proteccionista i a més fet al servei d’interessos individuals.

Des del nostre punt de vista la gran vàlua de la declaració de
Menorca com a Reserva de la Biosfera és la seva pretensió -ja
s’ha explicat- d’intentar fer possible conjuminar i integrar
processos econòmics que es donen sobre un territori amb criteris
de sostenibilitat, en definitiva preservar valors naturals i
paisatgístics i combinar-los amb els processos econòmics. 

La decisió de crear un centre d’interpretació de la Reserva
de la Biosfera a S’Enclusa és des del nostre punt de vista una
passa més en la consolidació d’aquesta declaració en tant que
serà un punt de referència fonamental per transmetre els valors
mediambientals tant als residents com als visitants. Així mateix,
i crec que no s’ha comentat, l’objectiu expressat en altres
ocasions per fer d’aquest centre d’interpretació, a més, un centre
d’estudi de segon nivell de la UNESCO, nosaltres pensam que
torna aquest projecte encara més interessant, projecte interessant
en el context de la lluita contra la desertització, el canvi climàtic
i el compliment, en definitiva, també dels objectius del
milAlenni. 

No podem oblidar, d’altra banda, i sí que s’ha expressat
aquí, el valor afegit que donarà a Menorca aquest centre com a
destinació turística de qualitat. 

Per tant, dit tot això, valor molt positivament aquest acord
entre Ministeri de Medi Ambient i consell insular per a la
creació del centre. Ara mateix el Govern de la comunitat,
mitjançant la seva conselleria de Medi Ambient, ja s’encarrega
de coordinar les polítiques en matèria de la Reserva de la
Biosfera, així com de gestionar i mantenir el parc natural de
S’Albufera des Grau, que és com s’ha expressat el nucli
essencial de la reserva. Sembla per tant molt interessant, sembla
molt raonable que el Govern de les Illes Balears intensifiqui el
seu compromís participant en aquest projecte que nosaltres
valoram tan positivament.

En relació a l’esmena que ha presentat el Partit Popular,
nosaltres també la votarem afirmativament perquè a més
pensam que consignar una partida al pressupost del 2009 és una
manera de fermar i de consolidar aquest compromís de
participació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, després de sentir l’exposició del portaveu del grup
proposant d’aquesta proposició no de llei, la meva intervenció
pensava que seria força breu, i ho hagués estat si no hagués
sentit les paraules del portaveu popular, que farà que m’allargui
un poc més del que inicialment pensava.

Coincidesc, Sr. Carretero, pràcticament amb la totalitat dels
arguments que vostè ens ha exposat i intentaré també ampliar-ne
algun. Partim llavors d’una primera constatació, una constatació
que crec que és comuna a totes les forces polítiques presents a
Menorca, i també crec que és compartida per tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra. Em referesc a l’alt valor que té
la consideració de Menorca com a Reserva de la Biosfera, té
gran valor, suposa un compromís i ens obliga a tots a ajustar les
polítiques econòmiques, socials i territorials a aquesta
declaració. Fins aquí, amb la teoria, tots d’acord. I reconec que
va ser sens dubtes un encert, un èxit que el 1993 el Consell
Insular de Menorca, presidit llavors pel Partit Popular, no direm
com hi va arribar però, bé, presidit pel Partit Popular,
efectivament aconseguís amb el consens de totes les formacions
polítiques la declaració de Menorca com a Reserva de la
Biosfera. 

Però sense dubtes la concreció del significat a la pràctica, no
ja a la teoria, a la pràctica, d’aquesta declaració no ha estat
senzilla, ni tan sols en moltes èpoques no s’ha intentat. Durant
massa anys, els mateixos que va governar el Partit Popular a
Menorca, va restar com un simple títol publicitari, un simple
títol publicitari. Calia, i posteriorment així s’ha fet, governs
progressistes ho han fet, calia que aquest valor del qual abans
parlava es concretés en mesures de sostenibilitat, preservació
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del medi ambient, protecció del paisatge i la biodiversitat, i una
aposta clara per un desenvolupament econòmic que fos a la
vegada sostenible. 

Sincerament jo crec que, com s’ha dit aquí, la passa més
important, la més important en aquesta línia, s’ha donat amb
l’aprovació d’un pla territorial insular que reflecteix en gran
mesura tots els reptes que la declaració de la Reserva de la
Biosfera ens presentava. Som ben conscients, i avui després de
sentir el portaveu del Partit Popular tots som ben conscients,
que no totes les forces polítiques menorquines valoram de la
mateixa manera el nostre pla territorial. Concretament, és cert,
el Partit Popular des del primer moment ha discrepat en
nombrosos aspectes del seu redactat, al meu parer, i tenc tot el
dret a pensar-ho, per motius que res no tenen a veure amb el que
ens ha dit aquí dalt el portaveu del Partit Popular; per a mi els
motius són més..., s’haurien de mirar més amb motius més
propers a negocis, a interessos econòmics, que no a res que
tengui a veure amb preservació del medi natural. És la meva
opinió, tan respectable com la de qualsevol. Ara pens, però -
hem de ser justos-, que el Partit Popular, ni que sigui només
retòricament, també coincideix amb la majoria progressista en
la necessitat de dur a la pràctica quotidiana els objectius a què
ens obliga la Reserva de la Biosfera, així ho vull creure, i a
tenor de l’esmena ho hem de creure, malgrat que fins i tot quan
estan d’acord amb una cosa aprofiten en certa manera per
desvirtuar-la, però bé, els hem de respectar la manera de fer.

Però si el PTI és un exemple palpable i clar de l’aplicació
dels principis de la preservació que són implícits a la declaració,
no és l’únic exemple que podem posar. Em referiré a una altra
actuació molt més específica però que respon perfectament a
aquesta concreció d’objectius a què abans em referia. Faig
referència a l’anomenat contracte agrari de la Reserva de la
Biosfera, que tot donant suport la camp de Menorca estableix
una sèrie de compromisos mediambientals en la línia d’allò que
ens fixa precisament la declaració de Menorca com a Reserva
de la Biosfera. Per cert, aquí dalt s’ha dit fa un moment que els
governs progressistes de Menorca no pensaven en el camp, s’ha
deixat intuir aquesta asseveració; jo pos damunt la taula des
d’aquesta tribuna una actuació concreta amb èxit, que
precisament va en la línia de la Reserva de la Biosfera i aposta
pel camp de Menorca. Avui aquest contracte, el contracte agrari
de la Reserva de la Biosfera ja implica 115 finques agrícoles
que suposen el 34,8 del terreny agrari i és assumit per més de
216 persones que treballen al camp, i s’arriba a complir el 95%
dels compromisos que el contracte agrari suposa. És, com he dit,
una mostra més de com el concepte de la Reserva de la Biosfera
ha passat de ser un simple títol gairebé honorífic a una la
plasmació real en la vida de la societat menorquina, i açò ho
hem de reconèixer gràcies a governs progressistes.

I podria continuar posant exemples: la creació de l’OBSAM,
l’Observatori Socioambiental de Menorca. Estic content que,
almanco això, ho hagi valorat positivament el portaveu del
Partit Popular. I també els agendes locals 21. Però n’hi ha més
i més, d’altres iniciatives, i totes han de culminar, no ho
oblidem, han de culminar sens dubtes en la Llei de la Reserva
de la Biosfera, que desitjam que es pugui aprovar, el nostre grup
parlamentari desitja que pugui aprovar-se en aquesta cambra
durant la present legislatura.

Però feta aquesta exposició inicial, que duia preparada però
que he estat a punt de no llegir, i és més extensa del que
pretenia, centrem-nos en el contingut concret de la proposició
no de llei: la creació d’un centre d’interpretació de Menorca
Reserva de la Biosfera a la muntanya de S’Enclusa a Ferreries.
No repetiré totes les dades que ja ens ha donat el portaveu
socialista, només em referiré que a hores d’ara, feta efectiva la
compra del lloc, cal donar contingut a l’ús d’aquesta muntanya,
fins aquí tots d’acord. Però hem de dir que no estam partint de
zero; conjuntament amb la Fundació Biodiversitat amb
l’Ajuntament de Ferreries el consell insular està treballant
intensament en l’elaboració d’un pla d’usos, serveis i
instalAlacions d’aquesta base nord-americana dalt S’Enclusa, un
pla d’usos que hauria de tenir molt en compte, per a nosaltres
prioritàriament en compte, les opinions i propostes de
l’Ajuntament de Ferreries i de la societat ferrierenca en general,
que era veu a la fi, gràcies a governs progressistes, aconseguida
una de les seves reivindicacions històriques: l’ús públic de la
muntanya de S’Enclusa. 

De fet, i és bo que aquí també es digui, aquest debat, el debat
sobre l’ús de les instalAlacions, és ben viu a Ferreries. De fet
demà passat, dijous, hi ha un gran debat sobre aquest tema
organitzat per l’Associació de veïns del poble, i és que aquest
centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera, en què tots
estam d’acord, és una instalAlació que és compatible amb altres
usos que s’hauran de concretar. Per tant a hores d’ara el procés
ja està en marxa: s’ha licitat un contracte de consultoria i
assistència tècnica per a la redacció d’un projecte d’espais i un
estudi previ i s’està fent feina intensament. No estam discutint,
i a més hi estam tots d’acord, sobre la necessitat o conveniència
d’aquest centre d’interpretació; açò és un debat que està tancat
i aclarit. Des del consell insular, des de l’Ajuntament de
Ferreries, des de la Fundació Biodiversitat hi ha consens al
respecte, acords signats i moltes passes donades; per cert, tres
governs progressistes. 

El que discutim aquí avui és la participació del Govern de
les Illes Balears, també progressista, en el que diu el text
textualment: en la creació i el manteniment d’aquest centre
d’interpretació. La nostra posició al respecte és absolutament
clara, com no pot ser d’altra manera: el Govern de les Illes
Balears no pot ser aliè, no pot ser aliè de cap de les maneres, no
pot deixar de donar suport a un projecte que consideram que és
fonamental per a Menorca, i un projecte que serà profitós en tots
els sentits per a l’illa; serà profitós per la difusió dels valors
mediambientals, sens dubtes, però també serà un excelAlent
atractiu turístic que donarà a conèixer als nostres visitants
aspectes de Menorca moltes vegades ignorats. És a dir, que el
Govern de les Illes ha de ser present en aquest projecte
engrescador. La fórmula i la dotació que açò suposi naturalment
seran decisions posteriors; l’esmena del Partit Popular en aquest
sentit em sembla perfecta, estic d’acord amb l’esmena, és òbvia,
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no ens enganem, és òbvia, perquè de quina manera es vol
colAlaborar en el manteniment i en la creació si no és amb
dotació econòmica és molt difícil, jo no em puc imaginar de
quina manera es pot fer; és una esmena òbvia però com que no
lleva ni posa res idò l’acceptem sense més problemes, des del
nostre grup almanco.

En definitiva, el nostre grup, BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, dóna absolut suport a aquesta proposició no de llei, i
permetin-me expressar el desig que aquest suport sigui unànime,
un desig que ja és una realitat perquè supòs que després de la
meva intervenció el Partit Popular no tornarà enrere.
Simplement vull acabar dient que malgrat tots avui votem el
mateix, n’hi continua havent que confonen progrés amb negoci
i els pals a les rodes amb els euros que deixen de guanyar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Concloses aquestes intervencions,
s’hi han presentat esmenes... Ah, no, perdó, crec que no hi ha
més esmenes, tan sols la del... El grup proposant accepta...? Té
la paraula cinc minuts, Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment que acceptam
l’esmena del Partit Popular, com no pot ser d’una altra manera.
I també vull agrair el vot afirmatiu de totes les forces que han
intervingut, especialment del Partit Popular. Ens volem sumar
al reconeixement que ha fet el portaveu del Partit Popular cap
a tota la societat menorquina, que és la que realment va fer
possible i manté els valors que impliquen la Reserva de la
Biosfera. De totes maneres també he de lamentar que el
portaveu del Partit Popular hagi parlat de fracassos, de manca
de participació social, de decepció, d’ignorància del crèdit o
d’indiferència. El nostre grup considera que la Reserva de la
Biosfera de Menorca és un exemple de participació, ilAlusió,
coneixement, confiança i implicació. N’és un exemple el
contracte agrari,  però n’hi ha molts.

Concretament aquest centre d’interpretació que es pretén
ubicar a l’Enclusa ajudarà a impulsar aquests valors, aquests
sentiments que són vius a la societat menorquina i que es podran
canalitzar millor. Una petita referència, perquè crec que ha estat
injust, la comparació o l’exemple que ha posat sobre el dic de
Ciutadella. No és el mateix projecte amb una diferent ubicació.
Li vull recordar que el projecte original estava finançat amb la
urbanització des de Ciutadella fins a Cala en Blanes. Una
diferència substancial.

Quant a la portaveu d’Eivissa pel Canvi, no pos cap dubte
que en el seu cas l’enveja és sana. I li vull dir que no hi ha color
entre el seu model a Eivissa i el que es pretén implantar,
mantenir i potenciar a Menorca. Açò és reconegut per a tothom
i negar-ho és incidir en certs errors d’una manera obsessiva i
fins i tot no racional. Li agraesc que hagi entès aquest projecte,
que el valori en els termes en què ho ha fet i que l’estaloni.

Dit açò, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. A pesar de les intervencions, aquesta
presidència entén que es pot entendre aprovada aquesta
proposició no de llei per assentiment, amb l’acceptació de
l’esmena de modificació presentada pel Grup Parlamentari
Popular. És així, senyores i senyors portaveus?

Doncs queda aprovada per assentiment.

Passam ara al darrer punt de l’ordre del dia que correspon a
les votacions de les proposicions no de llei, atesos els empats
produïts en comissió i, si els pareix bé, passarem a la votació.

V.1) Proposició no de llei RGE núm. 8192/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
elaboració de grans projectes culturals per part del Govern
de les Illes Balears.

Hi ha dues votacions. La primera seria la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 8192/08 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l’elaboració de grans projectes
culturals per part del Govern de les Illes Balears.

Passam a votar. Votam.

Sí 27, no 27, cap abstenció.

Es torna produir un empat. Per tant, passarem a una segona
votació. Votam.

Sí 27, no 27, cap abstenció.

I es produirà després d’una suspensió de mig minut una
tercera votació.

Passam a la tercera votació. Votam.

Sí 27, no 27.

Es produeix un empat. Per tant, decau aquesta proposició no
de llei.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 8400/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes del Ministeri de Cultura per a l'elaboració de les
cartes arqueològiques submarines de les Illes Balears.
(Empat dels punts 1 i 2).

I passam finalment a la votació dels punts 1 i 2 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8400/08 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a ajudes del Ministeri de Cultura
per a l’elaboració de les cartes arqueològiques submarines de les
Illes Balears. 
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Passam a votar. Votam.

A favor 27, en contra 27, cap abstenció.

Es produeix un primer empat.

Passam a una segona votació. Votam.

Sí 27, no 27, cap abstenció.

Es produeix un segon empat. Un recés de mig minut.

I passam a la tercera votació. Votam.

Sí 27, no 27.

Es produeix un altre empat i, per tant, decau la proposició no
de llei presentada pel Grup Parlamentari Popular.

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