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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats, comença la sessió.
El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 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 primera és relativa a la reunió del Molt Hble. President
amb la ministra de Foment que formula la Sra. Sandra Morell.
Té la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
són públiques i conegudes les contínues reticències de la
ministra de Foment del Govern central a escoltar i respondre les
peticions d’aquest govern, també ho va fer amb l’anterior
govern i en definitiva, amb els ciutadans de les Illes Balears.

Coneixem les dificultats que han tingut per signar un conveni
ferroviari que al final es va haver de signar a distància. Alguns
membres del Govern aquest cap de setmana han expressat la
seva preocupació pel retard en les inversions, altres membres
del Govern es queixaven que la ministra ni tan sols es posava al
telèfon. Ara que, per fi, després d’un any i mig han aconseguit
reunir-se amb la ministra del seu mateix partit, la ministra del
seu mateix color polític, quina valoració fa el Govern de la
reunió mantinguda amb la Sra. Álvarez?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. Té la paraula el Sr. Carbonero.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Morell, moltes gràcies.
Estam satisfets del contingut i del resultat de la reunió que va
mantenir el president amb la ministra. S’han desbloquejat els
convenis de carreteres de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera i ben aviat començaran les obres, tenim els
esborranys dels convenis, ben aviat podran començar les obres
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de vials tan emblemàtics, entre d’altres, com la variant de
Ferreries a Menorca, els nous accessos a Palma i el
condicionament d’accés viari de Vila a Sant Joan.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Morell, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat, Sr. Conseller, és que són
una mica conformistes, sembla que es conformen amb les
propines. La veritat és que nosaltres som ciutadans de ple dret
i no ens mereixem propines, ens mereixem simplement el que
ens toca. D’aquesta reunió, la veritat és que vostès han tret un
conveni de..., el que ja teníem, teníem un conveni de carreteres
per Mallorca i Menorca i ara tenim un conveni de carreteres per
Mallorca i Menorca que, això sí, ve en gestió directa, però que
arriba amb un any de retard, que s’haurà de tornar a redactar,
s’haurà de tornar a signar, haurà de tornar ser aprovat pels plens
dels consells insulars i pel Consell de Ministres, que retarda el
procediment i que no sabem quan arribaran els doblers. Per una
vegada que van a Madrid i aconsegueixen que els rebin, la
veritat és que han lluitat una mica massa poc per als ciutadans
de les Illes Balears. No es va poder parlar res de la declaració de
servei públic, no hem pogut avançar res sobre la cogestió
aeroportuària i que nosaltres entrem al primer paquet d’aquesta
cogestió, ni tan sols han pogut convèncer la ministra perquè
pagui els 333 milions que ens deuen del conveni de carreteres
anterior i que ara ja és la justícia qui l’obliga a complir amb els
seus deures. No s’ha inclòs a Eivissa ni a Menorca al conveni
ferroviari. No sabem res del conveni de carreteres per a Eivissa.
El conveni del tramvia ja comença a ser molt preocupant, ja que
no sabem quants de doblers ens arribaran ni quan arribaran, la
veritat és que si no arriben aviat, arribarem a final de curs i no
tendrem els deures fets. 

D’aquesta ministra només hem aconseguit un conveni de
tren per a Mallorca, que torna ser una propina, 443 milions
d’euros que queden molt lluny dels 2.069 del Pla estatal
d’infraestructures i que tots hem demanat per unanimitat. Bé,
443 milions o més ben dit 25 per a l’any 2009, perquè per al
2010 i per al 2011 no sabem quants n’arribaran.

Demanam que siguin un poc més exigents, que facin la seva
feina i que no es conformin amb propines, que aprofitin que,
almanco a vostès, sí els reben, encara que els costi aconseguir-
ho, però els reben, a nosaltres ni tan sols ens volien rebre i això
no va ser una excusa per no fer totes les inversions. Emprin
totes les eines que tenen, fins i tot la judicial si fa falta, per fer
que el Govern central aprovi les inversions que es mereixen els
ciutadans d’aquestes illes i que a més tots hem demanat per
unanimitat. Facin la seva feina, és la seva responsabilitat, Sr.
Conseller, i la del seu govern, s’espera de vostès que la
compleixin. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Morell, miri, la reunió es va
convocar i es va establir per parlar de carreteres i per tant, en
aquest tema, li he explicat que es varen desbloquejar els
convenis de Menorca, de Mallorca i d’Eivissa. Vostè em
repeteix el conveni d’Eivissa, es va desbloquejar el conveni
d’Eivissa també.

Vostè insisteix en una qüestió que els és molt volguda, que
són els 333 d’euros que, segons vostès, deu l’Estat al Govern de
les Illes Balears. Nosaltres els varem reclamar i els varem
reclamar a la reunió i els varem reclamar també -com vostè sap-
a través d’un recurs plantejat davant el Suprem a la vista de la
sentència de l’Audiència Nacional, però, miri, hi ha arguments
que són difícils de rebatre, per exemple, quan se’ns diu: “escolti,
és que, les carreteres, deia el conveni que s’havien de supervisar
per Madrid i del conveni del 2004 no es va supervisar ni una
carretera i es varen executar”. Qui va ordenar que s’executassin
les carreteres sense supervisar? Qui ho va fer va actuar amb
negligència, com a mínim. També ens diuen: “escolti, és que el
conveni deia que les carreteres es farien d’acord amb un
calendari, s’havia de periodificar, hi havia una carretera que
s’havia de començar a executar el 2010, era el desdoblament de
la carretera d’Eivissa a Sant Antoni, aquesta carretera està feta,
està executada, s’havia d’executar el 2010 i ja està executada.
Això és complir el conveni? Això és actuar amb responsabilitat?
Vostè sap què va costar aquesta carretera? El conveni deia que
havia de costar 4,7 milions d’euros, ens va costar 101,5 milions
d’euros, és a dir 2.153% més, això és el que va costar aquesta
carretera que vostès varen fer. 

No hi ha hagut acord amb el tema dels 333 milions i, per
tant, el Suprem fixarà la quantitat, fixarà quina és la quantia que
deu l’Estat al Govern, però li voldria dir una cosa i voldria ser
molt clar en això: cada euro que baixi d’aquesta quantia serà
responsabilitat de la seva gestió del conveni.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. 

I.2) 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.

La següent pregunta, també ajornada de la sessió anterior, és
relativa a pressuposts generals de la comunitat per a l’any 2009.
La formula el Sr. Josep Maria Mayans i Serra, té la paraula.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. És una pregunta que feia alguna
setmana que ja havia entrat, però afortunadament encara està en
vigor i arriba a temps. La pregunta diu: creu el president del
Govern de les Illes Balears que disposa del suport suficient per
aprovar el Projecte de pressupostos generals de la comunitat
autònoma per a l’any 2009?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. El Sr. Manera té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern creu
que té els suports pertinents per aprovar els pressupostos 2009
talment com tenia fa dos mesos i, apelAlant a la responsabilitat
dels diputats, doncs, pensam que els tenim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Esperava aquesta pregunta, he
dit suport perquè el suport es guanya i perdura, en teoria, i el vot
és puntual i és una conseqüència de l’anterior. 

Vull llegir unes declaracions del president d’aquest cap de
setmana a un diari d’Eivissa, deia “es un momento de hacer
piña de responsabilidad y de máximo acercamiento entre las
fuerzas políticas, hemos de seguir hablando tanto con el
Partido Popular como con el diputado por Formentera para
tratar de llegar a acuerdos”. Això ho deia aquest diumenge. He
tengut dues reunions amb el president del Govern, a una hi vaig
anar amb el president del Consell de Formentera, també m’he
reunit amb vostè, això ja ser el 4, el 24 de novembre i el dia 5 hi
va haver una junta de portaveus on es va informar de la nova
redistribució de les comissions i de com quedava tot després de
l’augment de plantilla del Grup Mixt, acord per unanimitat de
la Mesa. 

Finalment, dijous dia 6 surten al Diari de Mallorca unes
declaracions que llegiré textualment: “El portavoz Antonio
Diéguez dejó claro que no se puede dejar de computar a un
diputado, sea el que sea, y que las comisiones tienen que ser
impares ya que de lo contrario sería absurdo y eso no ocurre
en ningún lado. Agregó que en lo que se refiere a la
composición de las comisiones el único cáncer y paradoja que
hay, dada su situación atípica, es que hay un tipo atado a
Mayans que está en el Grupo Mixto, pero que el PP dice que
es su diputado y que además está en todas las comisiones”.
Això ho va acordar la Mesa per unanimitat, on hi ha un membre
del Partit Socialista. Per tant, jo no sé, vostè té una manera molt

curiosa de buscar suports. Crec que els suports es guanyen i
com he dit abans perduren i la conseqüència és el vot. 

Li demanaria a vostè que m’ha contestat que demanàs
públicament i expressament disculpes o bé que desautoritzàs el
seu portaveu. Crec que sí que és veritat que hi ha paradoxes, Sr.
Conseller, però la paradoxa per no utilitzar una altra paraula no
l’he provocada jo, l’han provocada vostès mateixos. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Vol fer el Sr. Manera ús de la paraula?
Té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Li confés que hi ha alguna part de
la seva intervenció que no he entès, però bé, supòs que són
temes de caràcter parlamentari que no afecten un membre del
Govern en aquest sentit. 

En qualsevol cas, Sr. Mayans, li demanaria, li comminaria
més ben dit, que, atenent la informació que tenim sobre els
pressupostos i a partir de les reunions que vostè ha tingut amb
el president de la comunitat, recordi dues dades importants. La
primera, el pressupost del Consell de Formentera augmenta un
46% per a l’any 2009, és una dada molt potent, és la unitat de
despesa que més augmenta de tot el Govern. La segona, la
transferència feta des del Govern de les Illes Balears al Consell
de Formentera augmenta un 27%. Crec que són dues dades que
vostè, com a diputat de Formentera, hauria de tenir en compte
i el commín que la repensi i tal vegada accepti votar a favor
d’aquests pressuposts. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera.

I.3) 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 següent pregunta és relativa a educació per a la
ciutadania que formula el Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. A principis d’aquest passat mes
de novembre, la Sala Contenciosa Administrativa del nostre
Tribunal Superior de Justícia va emetre una primera sentència
sobre el recurs que havien interposat una sèrie de pares que
pretenien que els seus fills no cursassin la matèria d’educació
per a la ciutadania. Aquesta sentència rebutja aquest recurs i ho
fa entenent, tal com diu la mateixa sentència, que aquesta
matèria, l’educació per a la ciutadania, no incideix en valors
religiosos ni en posicions morals ideològiques, sinó que més
aviat és una matèria que té per objectiu promoure els principis
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democràtics de la convivència, dels drets i de les llibertats
fonamentals.

Volíem saber quina és la valoració que fa el Govern
d’aquesta sentència?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, li he
de dir que no és una, sinó que ja són dues les sentències dictades
pel Tribunal Superior, la primera desestima i la segona declara
inadmissible respectivament  els recursos presentats. 

La primera desestima la petició d’objecció dels pares de
quatre alumnes i la segona, del passat dia 18 de novembre, va
tornar a rebutjar la solAlicitud d’objecció d’una altra família. En
aquest sentit, la valoració del Govern i de la conselleria és
evidentment positiva perquè a més marca un precedent respecte
a futures interposicions de recursos solAlicitant l’objecció de
consciència. Bé, reforça els nostres arguments que evidentment
no té continguts apologètics o d’adoctrinament, que són valors
fomentats en la Constitució i que, a més, és molt important - ho
vull subratllar-, segons el parer del Tribunal, que el sistema
educatiu no només no ha d’estar al marge de la transmissió
d’aquests valors, sinó que a més té gairebé l’obligació de
difondre’ls als alumnes.

El que també volia comentar - i també és digne de destacar-
és que es posa un límit raonable a l’hora de fer recursos
d’objecció, només, a partir d’ara, els podran fer les famílies que
tenguin fills en edat de cursar aquesta assignatura i no com fins
ara que dels 73 recursos presentats, 14, només eren 14, els nins
que feien l’assignatura. Hi havia una família amb un nin d’un
any que havia presentat recurs per quan arribàs el moment o un
altre d’una dona embarassada. Vull dir que en aquest sentit
avançam i hem de ser prudents, de totes maneres, perquè encara
podem fer un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem i
veurem com queda la cosa, però evidentment anam pel bon
camí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Llauger? Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera, nosaltres
compartim la valoració que es fa des del Govern i compartim
com és lògic la valoració positiva d’aquesta sentència. La
compartim especialment en un temps com l’actual en què n’hi
ha alguns que confonen aquesta educació en els drets i en les
llibertats amb els manuals del bon socialista com s’ha afirmat
en aquesta cambra. Pensam que és una cosa que no té res a
veure perquè pensam que els drets, la convivència, la llibertat ha
de ser un patrimoni de tots els demòcrates i no dels socialistes
lògicament. També la valoram en un temps en què n’hi ha

alguns que s’estimen més l’escola amb crucifixs que l’escola
que educa per a la tolerància. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. No vol fer ús de la paraula la Sra.
Galmés.

I.4) Pregunta RGE núm. 10897/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures adoptades en relació amb la pana
elèctrica que tingué lloc el passat mes de novembre.

Passam la següent pregunta, és relativa a mesures adoptades
en relació amb la pana elèctrica que tingué lloc el passat mes de
novembre. La formula el Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el dia 13 de novembre
es va prohibir, la pregunta està mal redactada en el sentit que
diu “a les Illes Balears” i realment va ser a Mallorca i a
Menorca, seria en tot cas en el sentit etimològic de les Illes
Balears, ja que per una vegada el fet d’estar aïllats va salvar
Eivissa i Formentera de patir aquesta pana, però el fet és que es
va produir i va deixar sense llum les dues illes durant un bon
parell d’hores.

Voldríem saber des del Grup Parlamentari Popular, quines
són les mesures que va prendre el Govern de les Illes Balears
respecte d'aquesta pana?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, bon dia, gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, consellers, en primer lloc des d’aquesta conselleria
lamentam el que va succeir precisament el passat 13 de
novembre ja que com bé s’ha dit va afectar molts de sectors i
també la totalitat de la població de Mallorca i de Menorca i dins
el marc de les nostres competències, ja anticip que feim feina
des del primer moment per tal d’aclarir els fets i posam tots els
nostres mitjans perquè això no es torni repetir, però, tornant a
l’inici dels fets, un cop aquesta conselleria es va assabentar, que
va ser de manera immediata, de la dimensió de la pana, la
directora general d’Energia i el director general d’Indústria es
varen personar a la seu del control del sistema per tal de seguir
de primera mà l’evolució dels fets i també per assegurar el ràpid
restabliment del subministrament elèctric a tota la població que,
com podeu suposar, era la primera prioritat que teníem en
aquells moments.
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Després, l’endemà, juntament amb la Conselleria de
Consum es va posar a disposició del públic un imprès específic
per tal d’informar de tots els tràmits que han de seguir els
afectats. De la mateixa manera, de manera simultània, es va
obrir un expedient informatiu per tal de conèixer les causes de
la pana i d’això es va informar per escrit tant a l’empresa
responsable de generació com d’energia que en aquest cas és la
mateixa.

En aquest sentit, personal tècnic de la Direcció General
d’Energia, també, va inspeccionar la subestació afectada i
segueix el procediment d’anàlisi que es realitza als elements
afectats per aquest incident, procediments que no són ràpids atès
que s’ha d’intervenir al sistema de producció més important de
Balears sense afectar el subministrament elèctric. Per altra
banda, també s’està tramitant la contractació d’un dictamen
extern per tal d’analitzar les possibles causes de la pana i poder
treure una conclusió fiable, definitiva i independent. 

Ara mateix, la prioritat de la conselleria és conèixer de
manera certa les causes de la pana, tots hem sentit informacions
contradictòries sobre les possibles causes i per això, la primera
necessitat -entenem- que és conèixer quina va ser la causa real
i poder intervenir en cas que sigui necessari i també fer tot el
que estigui a les nostres mans per evitar que tornin succeir fets
com aquests. 

He d’afegir que aquesta primera setmana tendrem el primer
informe preceptiu d’avaria. 

LA SRA.  PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nosaltres
també ho lamentam, però ho lamentam per diferents motius, no
només perquè s’han deixat un munt d’hores les empreses i les
famílies de Mallorca i de Menorca sense llum causant uns mals
o uns danys econòmics importants a aquesta gent, sinó, a més,
perquè aquí s’ha mentit i no sembla que hagi passat res. I li ho
explic, Sra. Consellera.

La primera causa que es va alAlegar va ser que un llamp
havia caigut a Es Murterar i que el llamp havia produït un
curtcircuit i per això s’havia produït la pana. Deu dies després,
va ser el Servei de Meteorologia el que va acreditar que ni de
prop ni de lluny un llamp havia ferit Es Murterar.

Sra. Consellera, aquí algú ha mentit alAlegant les causes i
això té les seves conseqüències jurídiques i econòmiques. No és
el mateix un cas fortuït que una irresponsabilitat o una pana
culpable de l’empresa generadora, no és el mateix ni per a
l’empresa ni per a les persones que han de rebre les
indemnitzacions. Aquí, algú va sortir a dir que hi havia hagut un
llamp que no ha existit i que hi ha hagut una causa que no ha
existit. I evidentment jo no pretenc que la Sra. Consellera faci
la inspecció, però hi ha tècnics a la conselleria que saben
distingir quan hi ha hagut un llamp o no, entre altres raons
perquè l’impacte no és el mateix. I això Sra. Consellera és greu.
A més, a mi em preocupa la necessitat d’haver de contractar una
empresa externa, tenint els serveis de la conselleria per aclarir

les causes i havent-hi instalAlat ja a Balears l’operador del
sistema, Red Eléctrica Española és la que ha de determinar
quines són les causes.

Crec, i li ho dic amb tot el respecte del món, Sra. Consellera,
que la conselleria ha actuat amb molt negligència. No he sentit
de la Sra. Consellera haver obert un expedient a l’empresa
generadora per haver dit i alAlegat una causa que ha estat
inexistent. Això jo no ho he sentit de la Sra. Consellera. Jo no
sé què deu passar perquè en aquest moment la conselleria sigui
un simple instrument de l’empresa generadora. En aquest
moment únicament defensa l’empresa generadora, no els
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 10899/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda sud de Sant Antoni.

La següent pregunta és relativa a la ronda sud de Sant
Antoni i la formula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bon
dia, Sr. Conseller. En el projecte original del desdoblament de
la carretera de Sant Antoni de Portmany també hi havia prevista
l’execució de la ronda sud per poder descongestionar el trànsit
del nucli d’aquesta població. L’any 2007 el govern anterior no
va executar aquestes obres per no haver-les de fer durant l’estiu.
I el govern del pacte, de moment, ni ha retirat aquest projecte en
el seu modificat, ni tampoc no ha donat cap passa que ens faci
pensar que tenen intenció d’executar-la.

Per tant, ens agradaria saber si certament tenen intenció de
dur endavant les obres de la ronda sud de Sant Antoni i quan ho
faran?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Sr. Carbonero, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, en aquests
moments no li puc contestar quan la farem perquè no sé si la
farem. Com vostè ha dit, aquest és un projecte afegit al
desdoblament d’Eivissa-Sant Antoni i la seva execució presenta
dubtes raonables. Llavors nosaltres el que hem fet ha estat
solAlicitar en el plec de condicions de la contractació de
l’auditoria de les carreteres d’Eivissa, que l’empresa
adjudicatària presenti com a primer informe una valoració de la
possibilitat d’executar aquest vial i de les seves característiques
i del seu traçat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Vol la Sra. Palau fer ús de la
paraula? 

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo crec que aquest és
un projecte necessari, urgent per a Sant Antoni perquè és una
població que durant els mesos d’estiu té una gran congestió de
trànsit, i això seria una solució que ajudaria a solucionar aquest
tema i evitar aquesta problemàtica. 

Jo crec que vostès en aquest cas, com en molts d’altres,
apliquen el modus operandi de passar el temps i embullar el fil
per al final no fer res. Jo no sé si aquestes qüestions que vostè
ens diu, d’entrada em semblen una excusa que no sé si realment
el que passarà és que els ciutadans de Sant Antoni quedaran
sense aquesta solució que és necessària i que els sous que vostès
havien de dedicar a aquest projecte es dedicaran a un altre tema,
s’estalviaran en aquesta població d’Eivissa i no arribarà aquesta
solució per als ciutadans de Sant Antoni; com li dic, crec que és
urgent, necessari i important que vostès s’ho prenguin
seriosament.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Palau, no és veritat això
que vostè insinua. Nosaltres no estam embullant fil i fent passar
el temps per després no fer res. Aquest estiu passat vaig anar a
Sant Antoni, vaig estar durant un matí i em vaig passejar pel
vial de primera línia que, efectivament, està saturat i presenta
una situació d’inconvenient des d’un punt de vista de trànsit,
però també des d’un punt de vista turístic. Que les primeres
línies estiguin plenes de cotxes no és bo des d’un punt de vista
turístic i el més adient seria que es pogués fer per a vianants,
que es pogués fer un passeig marítim i passar el trànsit a la
reraguarda. Per tant, des d’aquest punt de vista crec que
coincidim. 

Ara, hi ha un altre aspecte que vostè no ha assenyalat i és
que el vial que vostès varen proposar en el projecte que vostè ha
esmentat és un vial que passa per uns aigua-molls, que passa per
la desembocadura del torrent i presenta un impacte molt difícil
d’assumir. I aquesta, Sra. Palau, és la contradicció, aquest és el
problema que nosaltres tenim. Per un cantó estam d’acord que
el vial existent s’ha de substituir, però per altra banda la
proposta que vostès tenen feta és una proposta que té un impacte
difícilment assumible. Per això volem que una empresa que és
la que ha de fer l’auditoria s’ho estudiï i ens digui de manera
certa quina és la millor solució, quines seran les característiques
i per on ha d’anar el traçat per resoldre aquesta problemàtica.

Tot d’una que ho tenguem, jo em compromet a venir en
aquesta cambra i informar-los. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero.

I.6) Pregunta RGE núm. 10903/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millora de l'atenció sanitària.

La següent pregunta és relativa a l’atenció sanitària i la
formula el Sr. Miquel Gascón. Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la seva conselleria,
igual que les altres, té evidentment uns recursos limitats, però
les necessitats assistencials creixen exponencialment per donar
l’atenció deguda als ciutadans. Nosaltres creim que una de les
maneres de millorar l’atenció és millorar la gestió sanitària. 

Per això li demanam si ha fet algunes passes per millorar
l’atenció o si es pensen fer algunes passes en la gestió que
millori l’atenció als ciutadans. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Gascón. Miri, com
vostè sap dins la gestió pública de la Conselleria de Salut tenim
l’obligació d’introduir criteris de sostenibilitat, de cost
d’oportunitat i d’eficiència. Ara, davant aquesta conjuntura
econòmica que tenim, hem de ser molt primmirats en totes les
mesures que posem en marxa. Per tant, hem de conjugar el
control rigorós de recursos i fer-los més òptims. Evidentment
sempre fent compatible aquestes mesures amb el manteniment
dels nivells de qualitat assistencial.
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Nosaltres treballam en tres línies de mesures diferents: unes
relacionades en l’apartat de recursos humans; unes segones en
la millora d’eficiència d’adquisició de material i béns; i
finalment en temes d’ingressos del servei. Dins l’apartat dels
recursos humans evidentment valoram de forma estricta el futur
de les contractacions eventuals, sempre primant les de major
necessitat. Analitzam les necessitats reals d’activitat
extraordinària i les redefinim. I també analitzam el rendiment
quirúrgic de cada centre per redissenyar l’activitat quirúrgica i
la configuració dels sistemes de guàrdies.

En tema de la millora d’eficiència a l’hora de l’adquisició de
materials, hem posat en marxa l’elaboració de concursos en un
marc absolutament centralitzat, tot cercant reducció de preus
mitjançant l’adquisició agrupada de materials. Hem creat una
comissió autonòmica central de farmàcia per controlar l’entrada
de nous medicaments, i milloram els sistemes d’informació i
revisam també els concerts que tenim amb entitats privades.

Finalment, ens hem proposat incrementar els ingressos per
a serveis a tercers, que poden ser obligats al pagament. Són un
conjunt de mesures que dins aquesta conjuntura, tan diferent
que tenim ara, des de fa un any, nosaltres tenim l’obligació que
qualsevol tipus de despesa estigui plenament justificada, si
volem una cosa que sembla que tothom vol i és la sostenibilitat
del sistema nacional de salut, amb la qualitat assistencial que ha
de tenir. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula el Sr. Gascón?

I.7) Pregunta RGE núm. 10144/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a construcció d'una nova escola a Llucmajor.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a la
construcció d’una nova escola a Llucmajor i la formula el Sr.
Josep Melià. Té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera d’Educació, de tots és sabut la importància que té
l’educació per a les Illes Balears, no importa constatar aquest
argument. I és evident que un dels problemes que té l’educació
a les Illes Balears és la massificació, és a dir, l’escassetat de
centres per a la demanda d’alumnes que hi ha. Un d’aquests
casos en què hi ha massificació i escassetat de centres és el cas
de Llucmajor. Per a la construcció de noves escoles ja sabem
que no n’hi ha prou exclusivament amb la voluntat de la
conselleria i la dotació pressupostària de la conselleria, és
evident que els ajuntaments també han de colAlaborar aportant
els terrenys necessaris per a la construcció d’aquests nous
centres. 

Ateses aquestes circumstàncies, voldríem saber des d’Unió
Mallorquina com està la construcció d’una nova escola en el
nucli tradicional de Llucmajor? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Melià, com sap el CP de Llucmajor forma part de les obres que
s’han d’escometre amb el Pla d’infraestructures 2009.
Malauradament hem passat un seguit de mesos d’incertesa per
poder fer el projecte del nou centre perquè hi ha hagut canvis
constants dels plànols topogràfics del solar per part de
l’Ajuntament de Llucmajor que és el responsable de la ubicació
definitiva.

A la fi, la setmana passada es va decantar i concretar quina
era la ubicació definitiva. Amb això es farà el projecte, un
projecte que podríem iniciar els pròxims mesos de l’any que ve
perquè per agilitar utilitzarem un sistema de centres prototipus.
El primer que posarem en marxa són centres model que es
poden aplicar més ràpidament als projectes a diferents indrets
i que, a més, estan fent mitjançant criteris pedagògics i no
només constructius. Es basen en principis de racionalitat, de
sostenibilitat i també d’adaptabilitat als espais, incorporen
mesures d’estalvi energètic, com són les plaques fotovoltaiques
des del principi i l’ús de materials que tenen un cost de
manteniment menys elevat, sense reduir la qualitat.

Així doncs, esperam que el nou CP de Llucmajor pugui estar
operatiu en el curs 2010-2011. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Melià? Té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deduïm de les seves paraules que
la conselleria ja ha declarat apte aquest solar proposat per
l’ajuntament per a la construcció d’aquest nou centre. I suposam
que encara la cessió formal de la propietat del solar no es deu
haver produït. Ens agradaria que ens ho aclarís. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sra. Galmés, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bàrbara Galmés i Chicón):

Sr. Melià, la qüestió és que s’havien ofert distints terrenys
dins un mateix solar per part de l’ajuntament, però cada vegada
el canviaven. Al final, la setmana passada, m’imagín que la
cessió està a punt de fer-se perquè l’IBISEC em va comunicar
ahir que ja encarreguen el projecte i serà un model determinat.
Per tant, ara sí que tenim totes les garanties.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.8) Pregunta RGE núm. 10898/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució de l'atur enregistrat a
cadascuna de les illes en el mes de novembre.

La següent pregunta és relativa a l’evolució de l’atur
enregistrat a cada una de les illes en aquest mes de novembre.
La formula el diputat Sr. Huguet. Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Senyores i senyors membres del Govern. Bon dia a totes les
persones que ens trobam aquí. Tanc l’ordinador ara perquè fins
aquest moment he intentat, Sra. Consellera, trobar a la pàgina
web del Govern les dades d’atur, que hi ha un conveni des de fa
moltíssims d’anys, que publica o ha de publicar a les 9 del matí
el ministeri i les comunitats autònomes al mateix temps. Açò no
ha estat possible, però açò tampoc no és important perquè vostè
ara ens les donarà.

A la pàgina web del ministeri d’avui hem trobat que en
aturats a les Illes Balears aquest mes de novembre respecte del
mes de novembre de l’any passat en tenim 22.000 més i el més
trist, a la Seguretat Social de mitjana en el mes de novembre
d’enguany respecte de l’any passat, hi ha 16.380 persones
manco de mitjana afiliats.

Ens pot donar les dades per illes, Sra. Consellera?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, lament si encara
no han pogut connectar, ben segur que açò serà possible. I com
sempre i cada dia que surt i que marca la sortida d’aquestes
xifres, es penja la informació i es dóna una roda de premsa
pública perquè tothom pugui conèixer la màxima informació i,
a més a més, intentar desglossar-la no només per illes, sinó per
sectors econòmics i tota la informació que ens ajudi a actuar
entorn a l’atur, que és una de les més dures conseqüències de la
crisi que vivim.

Evidentment, l’increment de l’atur en xifres absolutes
interanuals respecte del novembre de l’any passat és de 22.025
persones. Açò suposa un increment del 45,7% a nivell de les
Illes Balears. Per tant, aquesta és una xifra dura. A nivell de
cadascuna de les illes, a Mallorca aquest increment interanual
és del 47,2%; a Menorca és d'un 41,2%; a Eivissa, d'un 41,5%;
i a Formentera, d'un 25,3%.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, vol fer ús de la paraula?
Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a la pàgina del
ministeri, que és allà on hem entrat interessant-nos per l’atur
d’Espanya i de les Illes Balears, no només hi ha açò, l’afiliació
i l’atur. De dia 18, darrer Consell de Ministres, divendres passat,
el Govern “concede 47,5 millones de euros para el desarrollo
del Plan de empleo de la bahía de Cádiz”. El mateix dia i el
mateix Consell de Govern. “El Gobierno destina más de 42
millones de euros al fomento del empleo en Canarias”.

Enguany n’hi ha hagut molts més, però són dos dels acords
del Consell de Ministres, que el que fan és subvencionar plans
d’ocupació, plans d’ocupació que no tenim a les Illes Balears.
No la faig responsable a vostè personalment, però sí al Govern.
Si qualque cosa fa falta i ho vàrem demanar en comissió i aquí,
és un pla d’ocupació. El que no pot ser és que hi hagi ajudes
puntuals per a mil treballadors, que és magnífic per a aquestes
mil persones, però n’hi ha 69.000 que no tindran aquesta ajuda.
El que importa és ocupació.

Miri, el secretari d’estat de Turisme va firmar fa dues
setmanes 400.000 euros al turisme de Barcelona per
promocionar-lo, que la gent vagi a fer turisme a Barcelona
aquestes festes. Tenim qualque ciutat a les Illes Balears que
tengui promoció perquè venguin a les Illes per les festes? Dóna
ocupació, dóna comerç, dóna activitat. Si no feim projecció cap
a l’ocupació turística, allà on hi ha oportunitats d’activitat i
d’ocupació, posarem només esparadraps i tiritas a aquest
creixement tan important...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Evidentment hi ha moltes qüestions que es
poden fer i aquí se’n fan moltíssimes, de fet ho constatarem. En
totes i cada una de les propostes que planteja el Partit Popular
aquí que hem de fer, com és la contractació massiva d’aturats,
la formació, tot en aquest moment s’està fent i açò és un fet cert.
De fet i per açò establim la màxima cooperació i els màxims
recursos, evidentment a establir aquestes estratègies d’ocupació.
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Pla d’ocupació, li ho vàrem comentar, és cert, en aquest
moment s’està preparant un pla específic, perquè no només és
un pla d’ocupació en general, sinó un pla especial que ens
permeti actuar en sectors estratègics que podem tenir respecte
d’aquí. Evidentment aquí un dels elements clau és l’allargament
de temporada, però també sectors importants com és
l’aeronàutic. A partir d’aquí en aquest moment estam treballant
aquest pla específic a fi d’aconseguir el màxim de recursos
econòmics. Però no hem de menysprear altres qüestions que
s’estan fent i a iniciativa d’aquest govern. També es varen
aprovar 30 milions d’euros del turisme social europeu on
d’alguna manera Balears i cadascuna de les illes serà un element
de referència. Açò també és important perquè és aprofitar el
capital humà i el capital d’infraestructures que tenim en aquesta
comunitat i que ens ha de permetre, evidentment, allargar
temporada, allargar contractació i avançar.

Hem d’aprofitar tots els espais i tots els recursos,
absolutament tots, sobretot a nivell estatal. Però no menysvalori
la feina que en aquest moment es fa com elements de referència
i sobretot nous. Gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 10904/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lladó i Pol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a campanya "Tasta'm".

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa a la campanya “Tasta'm” que
formula la diputada Sra. Francesca Lladó. Té la paraula.

LA SRA. LLADÓ I POL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Davant
les poques esperançadores dades respecte de l’hàbit de lectura,
la Conselleria d’Educació ha tirat endavant una campanya de
promoció de la lectura en català, ja que com de tots és sabut,
aquesta llengua esdevé minoritària o deficitària respecte del
castellà.

Per altra banda la lectura és un sumatori en la formació
integral de la persona que ens ajuda a entendre millor el món i
també a entendre'ns millor a nosaltres mateixos. És, per tant,
una eina summament afavoridora a l’hora d’integrar els
nouvinguts a la nostra cultura i en la nostra llengua, motius més
que justificables per a la suggeridora campanya “Tasta’m”, que
el passat 14 de novembre es va engegar al metro de Palma amb
un tiratge de 5.000 exemplars amb els primers capítols de l’obra
De tot cor. Voldria, Sra. Bàrbara Galmés, que ens digués quina
valoració es pot fer d’aquesta iniciativa i, encara que no ho
digui la pregunta escrita, quines previsions d’ampliació té
previstes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Lladó, encara és prest per fer una valoració completa de
la iniciativa perquè aquesta setmana, demà, arribarà el quart
lliurament del quart opuscle dels cinquanta, però per les notícies
que en tenim és un bon element, és un bon instrument sobretot
per aquelles persones que diuen que no tenen temps de llegir;
idò nosaltres oferim la possibilitat que en aquest temps d’espera
o de recorregut en un mitjà de transport, el puguin aprofitar
iniciant un capítol d’un llibre que potser el pot engrescar i pot
anar a la biblioteca o a la llibreria. Vull dir que volem fomentar
els nostres autors, els autors catalans, les editorials, les nostres
editorials, però també dinamitzar les biblioteques, que segons
l’estadística que hem presentat també presenten un ús molt
baixa, i també evidentment el sector dels llibreters.

Aquesta iniciativa, a més, el que pretén és ampliar-se,
evidentment. Aquest és un conveni que vàrem firmar amb el
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya i amb l’ajuda de la Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, però també ara estam..., ja
tenim acordat amb AENA posar llibres a les sales d’espera dels
vols entre illes, i amb la Conselleria de Salut i Consum per
poder ampliar la campanya a les sales d’espera dels consultoris;
i per una altra banda també amb els consells insulars d’Eivissa,
Formentera i Menorca per fer extensiva la campanya.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.10) Pregunta RGE núm. 10905/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria SOIB-
corporacions locals.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa a la
convocatòria SOIB corporacions locals, i la formula la Sra.
Margalida Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Vam veure ahir
com es firmaven els convenis amb ajuntaments per a una
actuació puntual de la Conselleria de Treball i Formació, una
més de colAlaboració entre administracions. Hem tingut ocasió
d’escoltar la consellera de Treball i Formació explicar-nos, tant
en comissió com aquí en el plenari, les diverses actuacions que
s’estan duent a terme per palAliar les conseqüències de la crisi
econòmica que, com tots sabem, afecta de manera molt directa
els treballadors i les treballadores d’aquestes illes.

Ens consta que hi ha actuacions específiques amb aquest
objectiu i posades en marxa de manera puntual enguany. Però
també n’hi ha d’altres que pel fet de ser habituals i ja amb una
certa tradició i trajectòria no són menys importants; m’estic
referint a les convocatòries SOIB corporacions locals, que com
el seu nom indica són subvencions del Govern balear a
ajuntaments i consells insulars, també a entitats vinculades als
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mateixos, per tal que puguin contractar treballadors desocupats
per dur a terme obres o prestar serveis qualificats d’interès
general i social. Essent així que l’any 2008 hi ha hagut dues
convocatòries de SOIB corporacions locals, jo li demanaria,
Sra. Consellera, que ens en fes aquí una valoració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. La Sra. Barceló té la paraula.

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

Moltes gràcies. Sempre és una bona valoració el que suposa
contractar persones per treballar a favor de l’interès general des
de cada municipi, consells insulars, i sobretot procurar així
aquests nous serveis als ciutadans tant en el que és obra pública
com el que és un programa que va ser experimental de
conciliació de vida laboral i familiar. A partir d’aquí sí hem
d’assenyalar la voluntat d’anar incrementant aquests recursos,
que és el primer enguany aquests acords de la Conselleria de
Treball amb els ajuntaments i els consells per a la contractació
directa de treballadors i treballadores, va suposar la contractació
o ha suposat la contractació de 1.340 persones; per tant s’han
incrementat d’una manera important l’any 2008, i aquí hi hem
de sumar, evidentment, els que vam signar ahir. És la mateixa
dinàmica, repartits els recursos d’una manera molt clara i molt
transparent entorn al nombre d’aturats entre diferents
corporacions, són 1.000 persones més; i després les escoles
taller, tallers d’ocupació, que també és contractació directa en
formació. 

Per tant les administracions públiques, ajuntaments i
consells, han contractat enguany en el 2008 2.746 persones,
directament lligades a projectes d’interès local, d’interès conjunt
social. Per tant una quantitat que és important i que suposa
evidentment i així ho hem d’agrair la colAlaboració dels
ajuntaments i dels consells insulars d’una manera molt especial.

I és un poc el mateix pla que a nivell estatal s’ha posat en
marxa en el darrer Consell de Ministres: 8.000 milions per
contractacions a través dels municipis d’obra pública, que
esperem evidentment que també d’una manera molt clara, molt
transparent, d’acord amb el nombre d’habitants de cadascun
dels municipis, puguin contractar d’una manera molt immediata,
molt immediata, tot el que són projectes d’interès local. Per tant
és important, alhora que combatre l’atur, evidentment, millorar
els nostres pobles, i per tant agrair l’esforç dels municipis
sobretot en aquest camp de treball. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. 

I.11) Pregunta RGE núm. 10906/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes de rehabilitació
de patrimoni arquitectònic.

La següent pregunta és relativa a ajudes de rehabilitació de
patrimoni arquitectònic, i la formula la diputada Cristina Rita.
Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Aquesta pregunta va adreçada al conseller
d’Habitatge i Obres Públiques.

Aquest és el segon any que vostè com a conseller d’Obres
Públiques ha convocat subvencions per a la rehabilitació del
patrimoni històric de les Illes Balears que és titularitat d’entitats
com ajuntaments, Església Catòlica o associacions sense ànim
de lucre. Nosaltres aplaudim aquestes subvencions perquè,
malgrat que aquests béns arquitectònics tenen una titularitat
concreta, en realitat són patrimoni de tots els habitants de les
Illes Balears, és a dir, de tot nosaltres. Es tracta de béns que són
declarats monuments històrics, o bé d’interès cultural, o també
catalogats, i els titulars dels quals, que com dic són associacions
sense ànim de lucre, ajuntaments, Església Catòlica, moltes
vegades no tenen prou recursos per a la seva rehabilitació, és a
dir, perquè compleixin la seva funció social, i també que puguin
ser transmesos, que és el fi del patrimoni històric, a altres
generacions futures en condicions.

Per tant, com que sabem que fa poc s’ha resolt aquesta
convocatòria d’adjudicació d’ajuts, és per aquest motiu que li
volem demanar que ens expliqui la seva valoració sobre el
resultat de l’esmentada convocatòria. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra Rita. Té la paraula el Sr. Carbonero.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Rita, la convocatòria
d’ajudes 2008 per a rehabilitació de patrimoni arquitectònic ha
tengut una bona acollida, ha tengut una acollida positiva. En
total s’executaran 29 projectes a les diferents illes, dels quals 20
s’executaran a Mallorca, 5 a Menorca i 4 a Eivissa. Dels 29
projectes 17 corresponen a elements declarats béns d’interès
cultural, BIC, i 12 a edificis inclosos als catàlegs municipals o
insulars. En total es genera una inversió de 4,17 milions d’euros,
dels quals 2,49, el 72%, seran finançats per la conselleria. 

Sra. Rita, com a l’anterior pregunta jo voldria destacar que
aquests tipus d’actuacions tenen dues vessants. En primer lloc
ajuden a rehabilitar, conservar i preservar el nostre patrimoni
arquitectònic, el nostre patrimoni històric i el nostre patrimoni
artístic; això és molt positiu des d’un punt de vista de la
preservació del propi element, però també des d’un punt de vista
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del seu coneixement i de la seva difusió entre els ciutadans de
les Illes Balears i també entre tots els ciutadans que ens visiten.
Però té una altra vessant que en aquests moments és important,
i és generar llocs de feina, generar llocs de feina qualificats:
aquesta inversió que jo he dit que es genera per la inversió
prevista possibilitat un mínim de 200 llocs de feina qualificats.

Per tant crec que seria molt bo que la ilAlusió que ha generat
entre moltes persones, entre molts de ciutadans, aquesta
convocatòria, aquests projectes, es veiés traslladada en una
execució eficaç i en una execució ràpida. Jo sé que vostè és
d’aquestes persones que defensen el patrimoni, que l’han
defensat de manera constant i permanent, i per tant esper que
una vegada executades les obres vostè no només estigui satisfeta
ara sinó una vegada que s’hagin acabat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 10900/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a dades del Govern en relació amb l'aplicació dels
fons de l'Estat FOMIT a les Illes Balears.

Doncs passam a la següent pregunta. És relativa a dades del
Govern en relació a l’aplicació de fons de l’Estat en matèria
turística. El Sr. Joan Flaquer té la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
durant aquests darrers dies hem pogut escoltar del Govern
d’aquestes illes que una de les mesures importants que es durà
a terme per poder afrontar aquesta difícil situació econòmica pel
que fa referència també al sector turístic és la del Pla Renove,
la dels fons FOMIT que vénen de l’Estat, i voldríem conèixer de
boca del Govern quin són el nombre de projectes i les quantitats
subvencionades durant aquests dos darrers anys, 2007 i 2008, a
través d’aquest fons FOMIT a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, en relació a la
convocatòria de l’any 2007 totes les propostes que se varen
presentar varen obtenir la finançació, i l’any 2008 la
convocatòria es va publicar al BOE 176 de 22 de juliol i el
termini acaba el 15 de desembre, i en aquest moment encara no
disposam d’informació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Vol fer ús, Sr. Flaquer, de la paraula? Té
la paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Em dec haver expressat jo molt malament o vostè no m’ha
entès, Sr. Nadal. Li he demanat quin nombre de projectes i
quines quantitats, no si s’havien acceptat o no totes, i feia
aquesta pregunta amb una intencionalitat evident, i és que
pensam i creim que no hi ha hagut una utilització important
d’aquests recursos i d’aquests fons per part dels empresaris, i
per tant pensam també que difícilment aquesta pot ser una única
solució per als problemes que tendrà plantejats en el futur ben
immediat el turisme a les nostres illes.

En qualsevol cas hauré d’esperar que em doni aquestes
dades i jo no tendré rèplica, però sí que aprofitaria per fer-li un
altre comentari, Sr. Conseller. Nosaltres estam d’acord que
vostès afegeixin, a més, subvenció a aquests tipus d’interessos
ja baixos que fa l’ICO a través del FOMIT; hi estam d’acord,
estam d’acord que el sector turístic pugui tenir en una època
com aquesta facilitats, avantatges per poder afrontar el seu
procés de modernització i de reforma. No ho criticam, hi estam
d’acord i estam al seu costat en aquest sentit, encara que pensam
-això m’ho haurà de dir després vostè- que la utilització ha estat
ben escassa, d’aquesta qüestió, i per tant fiar tota la nostra
capacitat d’afrontar aquesta situació a aquest fet per ventura és
agosarat. 

Però li diria que no només ho volem d’aquest sector; aquesta
qüestió de subvencionar tipus d’interès, voldríem que l’aplicàs
també aquest govern no només als hotelers sinó també al petit
i mitjà comerç d’aquestes illes, que ho aplicàs també als petits
industrials, als fusters, als llanterners, als electricistes que també
tenen dificultats; i sobretot, com tendrà ocasió de demostrat un
company meu a la propera interpelAlació, o a un dels punts
d’aquest plenari, que siguin capaços també de complir pagant
els tipus d’interès, subvencionant els tipus d’interès a aquelles
persones que fa un any varen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

...de sofrir uns temporals, uns danys a les seves propietats i
que encara no han pogut cobrar ni un sol euro del Govern
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Flaquer, des de l’any
2007, que és la informació que li puc donar, Santa Eulàlia del
Riu 4.651.000, Ajuntament de Calvià 359.000, Consell Insular
de Menorca 6 milions d’euros, Ajuntament de Sant Llorenç
732.000 euros, Ajuntament de Capdepera 732.000 euros,
Ajuntament de Ciutadella 2,5 milions d’euros. Es tracta,
aquestes ajudes de FOMIT, no d’ajudes als empresaris, es tracta
d’ajudes als ajuntaments, un crèdit d’un màxim de 6 milions
d’euros a través de l’ICO per fer intervencions de millora de
sectors turístics. Jo li donaré la informació i el butlletí perquè
vostè el pugui tenir, i les mesures que vol fer el Govern, que van
en el mateix sentit, són d’ajuda i de colAlaboració amb els
empresaris turístics perquè puguin fer inversions, i el Govern
està preparant una sèrie de mesures en aquest sentit que ben
aviat donarem a conèixer, que no només pretenen afavorir que
els empresaris turístics puguin fer aquestes inversions, sinó que
siguin obres que realment es realitzin durant un període de 2
anys perquè, com vostè ha dit, els llanterners, els fusters, els
picapedrers, tenguin feina a les Illes Balears i continuem creant
riquesa a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal.

I.13) Pregunta RGE núm. 10901/08, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a instalAlació d'aules prefabricades al
Conservatori de Música.

La següent pregunta és relativa a instalAlació d’aules
prefabricades en el Conservatori de Música, i la formula el Sr.
Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair que la
consellera, molt amablement, m’ha fet arribar, amb una
dedicatòria i tot -“Al Sr. Fiol amb tota la meva estima”-, el
primer dels llibres del cicle “Llegir ens fa lliures. Tasta’m”. No
em resisteix, però, a llegir el que ve a la contraportada perquè és
tota una declaració d’intencions: “L’assassinat d’un famós
periodista del cor en hores baixes és el desencadenant de l’acció
vertiginosa d’aquesta novelAla negra ambientada en el món de
la premsa rosa. Mentre la investigació policial acumula
sospitosos, anirà descobrint-se que el passat del periodista i la
seva falta d’escrúpols estan molt lligats amb el fatal desenllaç”.
Tota una declaració d’intencions que ho pagava que la
llegíssim.

Però la pregunta naturalment no va per aquí, Sra. Consellera,
sinó perquè vostè, amb una interpretació extensiva de la teoria
de la causalitat, que és “la causa de la causa és causa del mal
causat”, em fa a mi responsable de tots els mals que hi ha en el
departament. Ho comprenc i ho accept com un sacrifici més que
s’ha de dur o que hem de dur tots els que em tengut
responsabilitats en el Govern de les Illes Balears, en aquest
costat i a l’altre costat de l’hemicicle. Però deixi’m que li digui
que en aquesta qüestió del conservatori, i molt especialment en
el tema de dansa, bé, nosaltres podem tenir totes les
responsabilitats del món, i vostè ens pot donar totes les culpes
del món, però no estarà d’acord amb mi que hi ha faltat un poc
de planificació?, que el projecte d’ampliació, que fa temps que
està damunt la taula, i les coses resoltes perquè es puguin dur
endavant aquest projecte es podria haver ja duit endavant? No
creu que el que no és acceptable de cap manera és que es digui,
quan precisament el que tenim és una crisi d’èxit, una sobredosi
de demanda de gent que vol fer aquests estudis, dir que no
havien d’haver començat mai aquests estudis? Jo crec que hi ha
d’haver una reflexió al voltant d’aquesta qüestió i la convid a
fer-la amb la mateixa amabilitat amb què vostè m’ha enviat
aquest llibre.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, les declaracions d’intencions són, Sr. Fiol, de l’autor del
llibre. També ha fet molt bé a avançar-se a la meva rèplica dient
que ja sé que, totes les culpes, les don a vostè. 

Evidentment la Conselleria d’Educació té prevista una
solució, una solució amb temps i una solució que passa per crear
un pla director del conservatori. Vostè mateix va dir, quan va
intentar construir la segona fase, que els terrenys no eren seus
i que a més era molt car. En aquest sentit no farem res que no
sigui passar per una remodelació del Pla director.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés. Vol fer ús de la paraula, Sr. Fiol? Té
la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No voldria avorrir la Cambra amb
un debat molt del món de l’educació, del tema del conservatori.
Aquest tema està resolt: el solar està resolt, el projecte existeix
des de fa pràcticament dos anys; per tant es pot licitar
perfectament. I es podrien haver fet altres coses: es podrien
haver acordat amb centres que estan allà devora totes aquestes
classes per no colAlapsar; no s’havia d’haver duit el conservatori
superior allà on hi ha el conservatori professional en el seu dia,
tots acceptam que això va ser un error del meu antecessor,
càrregues que hem de dur els antecessors i els antecessors dels
antecessors, però... 
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Per tant jo la convid a obrir un debat sobre això, perquè si
nosaltres haguéssim fet aquest espectacle de dur barraques,
canviar-los perquè no feien les mides necessàries, muntar
l’enrenou que vostès han muntat en el conservatori, estaríem
aquí crucificats, com tantes vegades ho fórem per altres motius
molt menors.

Per tant, la convid que revisi aquesta qüestió, que faci un
esforç Sra. Consellera i sobretot que no es digui més que no
s’hauria d’haver fet mai aquest producte, aquest és un producte
molt interessant per a la nostra cultura.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, estem convençuts que
farem, primer posar en valor el Conservatori professional, i
després, està clar que el de Dansa ha de sortir i fer-se un
específic. Però jo voldria dir-li que la qüestió l’any que ve se
solucionarà amb un problema d’horaris, amb un canvi d’horaris,
però li vull dir que les barraques va ser la darrera solució, com
vostè diu de barraques, la darrera solució que vàrem trobar,
teníem una solució molt bona que era que l’havien conveniat
amb el conseller d’Esports, que era posar-ho en el Palma-Arena,
era una solució perfecta, amb una remodelació molt petita
podíem utilitzar un espai que hagués estat molt adient. Però, la
veritat, prefereix no continuar parlant per aquí, perquè després
del que he llegit i després del que he vist crec que hauria estat
una errada posar-ho allà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Galmés.

I.14) Pregunta RGE núm. 10902/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a descobriment de restes arqueològiques
al solar de Son Espases.

La següent pregunta -Sr. Fiol- és relativa al descobriment de
restes arqueològiques en el solar de Son Espases i la formula la
Sra. Rosa Estaràs. Té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, anem als fets: dia 6
d’octubre d’aquest any un informe tècnic és enviat al Consell de
Mallorca, allà on diu que es descobreixen restes arqueològiques,
concretament edificacions del segle I aC amb una extraordinària
rellevància històrica. Dia 10 d’octubre arriba aquest informe al
Consell Insular de Mallorca i dia 14 de novembre el Consell
Insular de Mallorca celebra la Comissió Insular d’Urbanisme,
perdó, de Patrimoni, on s’oculta aquesta informació. No és fins
dia 17 de novembre, bastants mesos després, quan es té notícia,
per un rotatiu, que s’han trobat aquestes restes arqueològiques;

i és després, dia 18 de novembre, allà on el Consell suspèn les
obres de Son Espases, perquè hi havia un diari que li havia fet
una advertència.

Simultàniament, li he de dir que dia 1 d’octubre, nosaltres,
els grups parlamentaris, a petició del Partit Popular, visitàrem
les obres de Son Espases i ningú no ens digué que hi havia
aquestes restes arqueològiques, i vostès ho sabien perquè a
l’informe que els envia l’empresa dia 20 de novembre, reconeix
que els primers dies de setembre es va tenir coneixement
d’aquestes restes, i jo, que tenc un poquet d’experiència de
govern, li assegur que si hi havia aquest descobriment el
conseller de Salut i el president n’estaven assabentats.

Sr. President, la pregunta és molt simple: per què oculta
durant dos mesos i mig aquestes restes arqueològiques? Per què
una doble vara de mesurar quan hi havia restes fa un any, i
governava el PP, i ara, una vara de mesurar diferent perquè
governen després? Quan inaugurarem l’hospital, Sr. President?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Estaràs. Miri, el
Govern de les Illes Balears va dir que seria molt escrupolós en
tot el relacionat amb Son Espases i sobretot amb les restes
arqueològiques, i això és el que fa. Ho hem comunicat a
l’autoritat competent i l’autoritat competent dirà què s’ha de fer
amb les restes que s’han trobat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si em permet, li exposaré quatre
conclusions.

La primera, quan vostès eren a l’oposició i nosaltres
governàvem i varen trobar vostès, després, restes
arqueològiques, el que va dir la Sra. Armengol, dia 9 de maig de
l’any 2007, va ser el següent: -cometes- el Govern debe asumir
responsabilidades políticas por el destrozo del patrimonio. No
sé encara que ho digui cap de vostès; cometes, Armengol acusa
al PP y a UM de cambiar Son Espases por Can Domenge; per
cert, han fet les dues coses i les han continuades; cometes,  son
ustedes unos asesinos de la guerra; per tant, falta de
coherència, de la tierra.
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Segon, el passat mes de maig, també de l’any 2007, vostès,
a més ...

(Remor de veus)

Gràcies. El passat més de maig de l’any 2007, vostès, a més
d’aturar les obres, perquè també hi havia restes arqueològiques,
ho denunciaren a la Fiscalia i el SEPRONA va visitar les obres
i hi va haver imputacions per part de la Conselleria de Salut.
Pregunta, Sr. President: ho denunciaran també a la Fiscalia o
només es denuncia quan es tracta d’atacar el Partit Popular?

Tercer. Per què han tardat dos mesos i mig, Sr. President,
dos i mig ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

... a poder denunciar aquest tema amb aquest obscurantisme?
Se sap des del mes de setembre, però fins que el Diario de
Mallorca no ho publica al diari aquí no es fa cap mesura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

I en darrer lloc, i en darrer lloc, el següent que els passarà a
Son Espases, els avís, és que discuteixen entre vostès pels
problemes d’accés perquè no es posen d’acord en bloc amb
Unió Mallorquina i Unió Mallorquina amb el PSOE.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Estaràs. Miri, Sra.
Estaràs, amb això de tants de delictes i tantes històries que
tenim per aquí, per les Illes Balears, vostè ja s’ha confós, perquè
que no es publiqui un diari no és cap delicte, això és el primer
que vostè hauria de tenir clar.

Segon, miri, Sra. Estaràs, “asesinos” no ho sé, però com
Àtila, que arrasaren tot quan trobaren quant a restes
arqueològiques li puc posar exemples. Miri, allà on no en
trobarem de restes arqueològiques serà en el clot que feren
vostès de Son Espases i allà on hi ha Son Espases construït, aquí
serà impossible que se’n trobin de restes arqueològiques. Però
a les carreteres d’Eivissa ja hi ha procediments penals perquè
vostès arrasaren restes púniques, restes romanes i arrasaren tot
quant trobaren i hi ha procediments oberts.

I vostès a les sis i mitja del matí anaren i se’n dugueren el
pont del tren. Per tant, no em parli ni em doni lliçons quant al
tema de restes arqueològiques, faci el favor, no em doni lliçons.
Aquest govern ha estat el govern que ha reforçat l’actuació de
Son Espases quant a restes arqueològiques, nosaltres ho hem
reforçat; es feren prospeccions quan varen suspendre les obres
de l’hospital i hem enviat més de deu informes a la Comissió de
Patrimoni. Efectivament, total colAlaboració i total coordinació.
Ara, Sra. Estaràs, si hi ha restes arqueològiques es troben, igual
que es troben altres coses, abans no es trobava res absolutament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. InterpelAlació RGE núm. 9592/08, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb les competències de la nostra comunitat
autònoma en matèria de ports.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en el debat de la interpelAlació, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a la política del Govern en
relació amb les competències de la nostra comunitat en matèria
de ports.

Per defensar-la té el Sr. Huguet la paraula. Deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors
diputats. Cerc el senyor, ah!, és aquí, Sr. Grimalt, bon dia, el
volia saludar personalment.

Bé, aquesta interpelAlació el que pretén és que el Govern i
nosaltres, els diputats i diputades, puguem reflexionar entorn de
si les competències rebudes l’any 1985 són les adequades per
exercir les competències autonòmiques i en definitiva per donar
el servei als ciutadans d’aquestes illes o als que, sense ser-ho,
els agrada venir aquí, aquells serveis, aquells béns que
necessitam per a nosaltres i per als que vénen. Aquesta és una
reflexió, per tant, Sr. Conseller, i m’agradaria que poguéssim
arribar, ja ho dic per endavant, tant amb el Govern com amb la
resta de grups, a una situació d’acord perquè, com veim al llarg
de la història i cada dia en relació amb Madrid si a sobre ens
presentam sense estar-hi d’acord les coses encara són molt més
dificultoses.

Em deman, i si vostè em vol contestar, segurament ja ho
compartirem, si té lògica que a l’illa de Formentera la comunitat
autònoma no hi tengui cap competència en matèria dels ports.
Si és lògic que a la badia de Palma, els ports que són al que eren
abans la zona 2, denominada zona 2 del port de Palma, és a dir,
s’Arenal, Cala Gamba, Sant Antoni de Portmany, siguin
d’Autoritat Portuària, és a dir, competència de l’Estat, i a l’altre
costat del dic de l’oest, és a dir, per Portals, etcètera, doncs no
siguin competència de l’Estat, sinó que siguin, estant també dins
la badia de Palma, competència de la comunitat autònoma.
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Encara em deman més, si és lògic que un port com el de
Ciutadella, que es destinarà íntegrament a transport de
passatgers i de mercaderies, tant amb la resta d’illes com amb
la península, el construeixi, el pagui i l’executi i el gestioni la
comunitat autònoma.

Només aquestes reflexions. Encara podríem afegir més: és
lògic que la política que aquest Parlament ha dictat, a través de
la Llei de ports que tenim, aprovada aquí, faria i fa que aquells
clubs nàutics o instalAlacions de ports esportius que són
concessió de la comunitat autònoma es puguin tornar gestionar
pels mateixos gestors respecte de la llei i pagant les taxes, els
cànons i resta de drets que tenen la comunitat autònoma i, en
canvi, l’Estat ho faci d’una altra manera? Víctima d’aquesta
situació recent és el que han vist que ha succeït en el Club
Marítim de Maó; és obvi que si aquesta concessió s’hagués
gestionat d’acord amb la Llei de la comunitat autònoma no
hagués passat per on ha passat amb la legislació estatal; que no
vull amagar que el que cerca és fer rendibles els puertos del
Estado i per tant no fer infraestructures que no tenguin
garantida, per la seva gestió i explotació, els ingressos
necessaris.

I em deman: i per què no fan el mateix amb RENFE?
L’AVE? Les infraestructures, amb les tarifes, etcètera? Per tant,
la pregunta concloent és molt lògica: és justa la situació que
vivim els illencs i els turistes que ens visiten en relació amb
l’exercici d’una competència, fet que s’ha d’aplicar a unes illes,
hauria de ser molt més àmplia i molt més favorable, perdó, a un
ple exercici de les competències, que sí que exercim plenament
o quasi plenament en aigües de la zona de les Illes Balears, en
pesca, en transports, en turisme i d’altres competències
reconegudes en el nostre Estatut d’Autonomia.

He de fer una pinzellada en relació amb el marc jurídic. La
Comunitat Econòmica Europea el que demana en relació amb
els ports és que facin competència un amb els altres; i pot tenir
sentit que Amsterdam, que Barcelona, que Bilbao, etcètera,
siguin competidors per tal que el transport marítim no
esdevengui una activitat monopolística i per tant encareixi el
transport de les mercaderies i dels passatgers, però açò té sentit
a una illa i especialment quan els ports són l’únic camí,
pràcticament, perquè molt poca mercaderia ens arriba per avió,
per al seu abastament i la seva exportació? No és molt més lògic
que sigui la comunitat autònoma la que tengui les regnes, les
eines, la legislació adequada perquè puguem fer una política
idònia?

L’Estatut d’Autonomia és claríssim en instalAlacions
pesqueres, en ports esportius i, a més, amb la Llei de ports que
especifica millor en totes aquelles instalAlacions d’interès
general que l’Estat no vulgui administrar. La Llei de ports 1992,
modificada per la del 2003, etcètera, té, i açò es reconeix
després a algunes sentències del Tribunal Constitucional, una
porta oberta a dues situacions: aquella que es refereix al que no
són ports d’interès general, i aquesta és una declaració que,
encara que està recollida i incorporada a la Llei del 1992, és
obvi que es pot canviar; si l’interès general és l’interès
estratègic per a Espanya, així es després del text de la Llei del
1992, ports d’interès general, el punt 5 de l’article 2 de la Llei
de ports i de la Marina Mercant de l’any 1992: “Los puertos
marítimos pueden ser considerados de interés general en
atención a la relevancia de su función en el conjunto del

sistema portuario español”. Açò és el que diu la llei de l’Estat;
em volen dir La Savina o el port d’Eivissa o el port de Maó i
sobretot el port d’Alcúdia, quina rellevància té dins el sistema
portuari de l’Estat.

Hi ha un altre aspecte d’aquesta llei que també vull ressaltar,
és la disset, disposició addicional, incorporada per la Llei
62/1997, que ens parla que els espais pesquers i els destinats a
usos nàutics esportius que estiguin dins zona de servei de ports
d’interès general, “pueden ser segregados siempre que posean
infraestructuras portuarias independientes”, i naturalment
poden ser gestionats per les comunitats autònomes. S’obre un
camí extraordinari, si hi ha acord amb l’Estat, perquè la política
en matèria de ports de pesca o instalAlacions pesqueres i
infraestructures portuàries destinades a l’activitat nàutica
esportiva, sense modificar cap llei, només amb un acord, puguin
ser competència de la comunitat autònoma.

Dit açò, jo em deman, senyor conseller, senyores i senyors
diputats, ja sé que els portaveus de la resta de grups s’han de
posicionar no en relació amb el que jo explic sinó amb el que
contestarà, explicarà i exposarà el conseller del ram, però crec
que em puc dirigir a tots demanant, i ho faig d’entrada, si no
consideren necessari que en el si de la Comissió d’Ordenació
del Territori d’aquest Parlament poguéssim elaborar un informe
on, escoltats tots els grups i escoltats els representants dels
sectors afectats per aquests serveis, aquests béns i les necessitats
en matèria portuària d’aquestes illes, puguem elevar, de manera
consensuada, Parlament i Govern, una proposta a
l’administració central, al Govern central, per tal de millorar
l’exercici de, instrumentar la millora del sistema portuari de les
Illes Balears passant part de les gestions que en aquest moment
són a mans de l’Estat a mans del Govern d’aquesta comunitat
autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, la insularitat és un fet fonamental de la configuració de
la nostra comunitat autònoma que fa que els ports hi tenguin un
paper molt important i un paper diferent de la resta de les
comunitats autònomes. És evident que els nostres ports no
representen el mateix per a nosaltres que puguin representar els
ports per a una regió peninsular on hi ha altres alternatives de
transport, sobretot de mercaderies. Per tant, i com vostè ja ha
assenyalat, és estratègic disposar del control de les nostres
instalAlacions portuàries. És important perquè el trasllat de
persones i de mercaderies entre illes i amb la península es
realitzen principalment a través dels ports, i també dels
aeroports, és per tant un element en aquest sentit estratègic de
la nostra viabilitat com a comunitat autònoma.
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També són importants perquè el turisme nàutic té un paper
molt important com a modalitat turística de qualitat per al futur
de la nostra principal indústria, per tant, els ports són també un
element important per al nostre sector turístic. I també perquè
a la península els ports fan servei a diferents comunitats
autònomes: és obvi que les mercaderies que entren per al port
de Barcelona també van a Aragó, també poden anar a València,
també poden anar a Navarra, però les mercaderies que entren al
port de Palma vénen a Balears, no van a altres comunitats
autònomes, per tant només fan servei a la nostra comunitat
autònoma, a diferència dels grans ports de la península els quals
són portes d’entrada de mercaderies per a més d’una comunitat
autònoma.

Dit això, hem d’anar a mirar el nostre marc vigent, el nostre
Estatut d’Autonomia què diu al respecte. L’Estatut
d’Autonomia, publicat dia 1 de març de l’any passat, fixa com
a competència exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes
Balears els ports, aeroports i heliports no qualificats d’interès
general per a l’Estat, així com també els ports de refugi i els
ports esportius. En aquest moment tenen la consideració de
ports d’interès general per a l’Estat els de Palma, Alcúdia, Maó,
Eivissa i la Savina de Formentera i totes les instalAlacions que
en formen part, inclosos els ports esportius. Aquesta situació no
ens sembla correcta, bàsicament per dos motius que ja en certa
manera vostè ha apuntat. Primer, consideram que la majoria
d’aquests ports no han de ser d’interès general per a l’Estat, ja
que només serveixen com he dit abans a una comunitat
autònoma i no constitueixen el lloc d’entrada de mercaderies o
de persones de més d’una comunitat autònoma per raons òbvies.
A més, a la majoria, el trànsit que s’hi desenvolupa és un trànsit
entre illes i, per tant, dins el si de la mateixa comunitat
autònoma.

Per altra banda no veim la necessitat ni la conveniència que
els ports esportius que hi ha dins aquestes instalAlacions
portuàries hagin de ser gestionats per l’Estat. De fet, llegint
l’Estatut d’Autonomia, entenem que això contradiu el mateix
Estatut que afirma rotundament que els ports esportius són
competència exclusiva de la comunitat autònoma. Si aquesta
previsió estatutària es desplega, podran impedir -i vostè n’ha
parlat abans- situacions com la del port esportiu de Maó que ha
deixat d’estar gestionat pel club nàutic, cosa que pensam que no
és gens positiva per tota la massa social que representa un club
nàutic.

Per altra banda, l’article 32.17 del vigent Estatut
d’Autonomia també assenyala que la comunitat autònoma
tendrà competències executives en la gestió del domini públic
marítimoterrestre, entenent a aquests efectes tant l’àmbit
terrestre com les aigües interiors i el marc territorial. Aquesta
competència desplegada ens podria ser molt útil de cara a una
adequada gestió dels fondeigs, especialment a les conegudes
com a zones 2 dels ports i no tan sols allà, sinó a qualsevol punt
on es pogués fer un fondeig controlat i sostenible.

Fetes aquestes consideracions prèvies, a continuació
passarem a analitzar algunes problemàtiques que afecten els
ports i les polítiques de la conselleria a través de Ports de les
Illes Balears, que podrien resoldre d’una forma més satisfactòria
amb una gestió més integral de les nostres instalAlacions
portuàries des de la nostra comunitat autònoma. Per tant,
pensam que si des de la comunitat autònoma tenguéssim més
marge i més capacitat de gestió de tots els nostres ports,
podríem resoldre molt millor tots aquests problemes.

Un dels principals problemes que tenen els nostres ports, i
no cal recordar-ho massa, és el problema que tenen de forta
demanda d’amarraments que es presenta a l’època d’estiu i que
s’ha de resoldre d’una forma que no tengui uns impactes
irreversibles en medi ambient. Com sap, per poder atendre
aquesta elevada demanda durant l’estiu, s’han fet un seguit
d’actuacions de reordenació dels ports i d’instalAlació de molls
provisionals que han permès crear un total de 418 places
d’amarrament en els ports de gestió directa, a més d’un seguit
d’illetes provisionals.

Els ports de gestió autonòmica estan en procés de
reestructuració, amb la creació de noves places d’amarratge i de
nous serveis amb l’objecte de millorar l’oferta als usuaris.
Existeix la voluntat de créixer amb noves instalAlacions de
qualitat, modernes i sostenibles, i també hem implantat 400
boies ecològiques, que ja vénen, bona part d’elles, de la passada
legislatura. Per tant, s’està fent tota una feina per millorar
l’oferta d’amarratges els mesos d’estiu, però evidentment el fet
de poder disposar de les zones 2, el fet de poder disposar de
l’ordenació a tot el litoral en relació amb les boies ecològiques
i el fet de poder disposar dels ports esportius que hi ha dins els
ports d’interès general, ens permetria poder gestionar de forma
més adequada tota aquesta oferta i de fer front a les puntes de
demanda que hi ha durant els mesos de juliol i d’agost.

En un segon apartat tenim la promoció de Balears com a
destinació turística nàutica. Les dades crec que són molt
contundents, el turisme nàutic és una font d’ingressos molt
important, ha representat l’any 2007 devers 315.000 turistes,
amb uns ingressos totals de més de 400 milions d’euros i amb
una despesa per turista diària de més de 87 euros/dia. Oferir
instalAlacions de qualitat i oferir bones instalAlacions és
fonamental per poder mantenir i fins i tot incrementar aquest
turisme nàutic que evidentment, els mesos de juliol i d’agost
està en una situació pràcticament de saturació, però durant la
resta de mesos, sobretot en això que es coneix com a temporada
mitjana, seria molt important poder incrementar l’oferta, i per
incrementar l’oferta una gestió conjunta de tots els ports
esportius i de tots els llocs allà on es pot fer turisme nàutic és
fonamental. I no cal dir la importància que tenen els creuers i el
turisme de creuers amb el que pot representar per a la nostra
comunitat autònoma.
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Per tant, és fonamental que la comunitat autònoma de les
Illes Balears, que té competències exclusives en turisme, sigui
capaç de controlar aquestes modalitats turístiques que al final
són el futur o són una part del futur de la nostra comunitat
autònoma i del nostre principal motor econòmic. Per a la nostra
part, en els ports que gestionam nosaltres hi feim feina, hem
orientat la gestió per millorar-la i adaptar-la als clients, cercant
la seva satisfacció. S’han aplicat mecanismes per mesurar i
controlar la qualitat dels nostres ports. S’ha assistit a les fires
nàutiques més importants, bé tot sols, bé en colAlaboració amb
la Cambra de Comerç. S’ha participat a les grans fires
turístiques, Madrid, Berlín, Londres, a part de participar en la
creació del Consorci IB-blau, juntament amb la Conselleria de
Turisme, per promoure i fomentar el turisme nàutic i de
participar en el Projecte europeu Odissea que pretén potenciar
un desenvolupament turístic, econòmic i cultural que relacioni
el turisme nàutic amb el turisme rural, l’agricultura, la
restauració, la pesca i, en definitiva, amb tota l’oferta
complementària.

Per altra banda, també s’ha treballat perquè tots els gestors
portuaris i usuaris de la nàutica d’esbarjo tenguin un tractament
equiparable i en igualtat d’oportunitats, amb la finalitat de donar
una imatge unificada a tota l’oferta nàutica de les nostres illes.
Però evidentment si no gestionam totes les instalAlacions
portuàries, difícilment podrem donar una igualtat d’oportunitats
i una igualtat de tractament a tota la nostra oferta. I per altra
banda, treballam perquè les instalAlacions on es desenvolupa el
transport marítim siguin un referent de la nostra comunitat
autònoma, amb la finalitat de garantir una alternativa de qualitat
en el transport aeri entre illes. En aquest sentit volem recordar
el gran esforç que s’està fent a Ciutadella. Però evidentment, i
com vostè deia abans, no hi ha massa diferència entre el port de
Ciutadella, el Port d’Alcúdia, el port de la Savina o el de Maó.
Per tant, perquè es pugui tirar endavant amb garantia aquesta
alternativa al transport entre illes fa falta que tots aquests ports
siguin gestionats per una mateixa administració, una
administració propera que entengui els problemes i les
necessitats dels ciutadans.

Entenem que el port de Palma tal vegada ha de continuar
sent d’interès general, però no els ports esportius que hi ha dins,
i que els ports d’Alcúdia, La Savina, Maó i Eivissa han d’acabar
sent gestionats per la comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. Per fixar posició per part del Grup
Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, bé jo crec que ja s’ha dit aquí, la política del Govern
en matèria de ports, competència de la comunitat autònoma, ve
regulada per la normativa vigent, bàsicament la Llei de ports
10/2005 i també les referències a l’Estatut d’Autonomia, article
32, i de manera complementària també es podria parlar de
l’article 8, la Llei de règim especial balear. Ara bé, nosaltres
pensam que una part important de l’actuació en matèria de ports
del Govern ve condicionada també per la voluntat política que
expressada a l’acord per l’estabilitat política i el futur sostenible
de les Illes Balears, aquest acord que vàrem signar les
formacions polítiques que donam suport al Govern. Dic això
perquè fa referència sobretot a una part de la política de ports,
allà on s’estableix que al llarg de la legislatura no s’aprovaran
nous ports esportius, ni es permetran macroampliacions dels ja
existents.

Nosaltres consideram que aquest compromís polític és bàsic
en un tema, una part d’un tema tan sensible com aquest, on
s’han de combinar -crec que vostè ho ha assenyalat- l’equilibri
mediambiental amb la importància del sector nàutic, tant des del
punt de vista turístic, com també per a la satisfacció de la
demanda pròpia dels residents en aquestes illes. Per tant, si
consideram ambdues qüestions, normativa legal d’una banda,
voluntat política d’una altra, a nosaltres ens sembla que en línies
generals l’actuació de la conselleria està sent correcta, així com
les línies que vostè mateix l’altre dia va exposar a la
compareixença del 6 de novembre.

Dit això, plantejarem un seguit de temes més o menys
concrets, sobretot tres d’ells d’Eivissa i després farem una
reflexió general i agafarem el fil que ha proposat el Sr. Huguet
i que vostè també ha reprès. Temes concrets que ens preocupen
a Eivissa i que cauen directament dins l’àmbit competencial de
la seva conselleria i del tema d’aquesta interpelAlació. Ports
esportius del Viver i de Punta Xinxó. La legislatura passada a
Eivissa es va viure una mena de febre nàutica, així ho recollien
els diaris, que va consistir bàsicament a reviscolar o fer nous
projectes de ports esportius per tot el litoral illenc. De fet,
durant el 2005 es varen arribar a presentar cinc nous ports
esportius i l’ampliació d’un més, tot això suposava més que
duplicar els amarraments existents. D’aquests projectes encara
en queden vius dos, dels quals en volem fer esment perquè des
del nostre punt de vista són autèntics despropòsits ecològics. 

En primer lloc el projecte del Viver, un projecte de port
polèmic ubicat al municipi de Vila, va aixecar un important
rebuig social i fa només unes setmanes el consell insular va
emetre un informe negatiu, adduint raons mediambientals i
ecològiques que solament vostè coneix perfectament. A aquest
informe vinculant que ha fet el consell també s’han de sumar
altres dos informes de la Demarcació de Costes i també de
l’Ajuntament de Vila que eren negatius respecte de la
possibilitat de fer aquest port. Seria important que la Conselleria
de Medi Ambient tanqués de manera definitiva aquest
expedient. I quan insistim a tancar és perquè aquest projecte va
ser un dels que es va reviscolar perquè realment era un projecte
que venia dels anys setanta. El segon projecte és el de Punta
Xinxó en el municipi de Sant Josep, que també la seva
tramitació va començar l’any passat, però venia dels anys
vuitanta. 
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El segon tema és el port de Sant Antoni, de competència
autonòmica, respecte del qual vostè ha anunciat importants
inversions, que nosaltres pensam que són necessàries i que
esperam que tirin endavant perquè realment fa falta una
reordenació dels usos i els serveis del port.

Tercera qüestió, els clubs nàutics, i aquí enllaço amb el que
va dir el Sr. Huguet, i vostè mateix ho ha dit, és un tema que ens
preocupa i que va sortir l’altre dia a la compareixença del
conseller de Turisme, els clubs nàutics i ports esportius que són
de competència autonòmica, però estan dins ports d’interès
general. El Club Nàutic d’Eivissa té encara dos anys de
concessió i ens preocupa que pugui arribar a passar el mateix
que ha passat amb el Club Nàutic de Maó i que no és altra cosa
que l’interès econòmic al final s’anteposa a l’interès social.
Nosaltres pensam que s’haurien de donar passes, tal vegada en
el camí que ha assenyalat el Sr. Huguet, perquè la gestió
d’aquestes instalAlacions pugui passar al Govern autonòmic.

Una quarta referència de caire més general, l’elaboració de
plans directors dels ports. La Llei de ports va suprimir la
disposició addicional segona de les Directrius d’Ordenació del
Territori i, per tant, tocaria començar a fer plans directors dels
diferents ports. Nosaltres trobam a faltar la necessitat d’una
eina, d’un instrument que a més de ser el pla director individual
de cada port, pugui tenir un abast més ample, de caire illenc. De
fet, crec que vostè va ser fa mesos al Consell Insular d’Eivissa,
va parlar amb el conseller d’Ordenació del Territori i es va
parlar de quina manera es podia fer una mena de pla director
d’àmbit illenc.

I ja per acabar, tornam a la reflexió que ha sorgit des del
principi, que ha plantejat també el Sr. Huguet, nosaltres pensam
que s’ha d’augmentar la capacitat de gestió portuària de
l’autonomia. Coincidim que els nostres ports són estratègics per
a les Illes Balears, tant des del punt de vista del transport de
mercaderies com de passatgers. I nosaltres pensam que sempre
la proximitat de la gestió és una garantia d’una millor gestió. Jo
crec que haurem de treballar en aquesta línia.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta interpelAlació
sobre ports està centrada en la qüestió de competències i
lògicament quan es tracta de reclamar més competències per a
aquesta comunitat autònoma serem els primers que ens hi
apuntarem, perquè de tot el que sigui avançar en l’autogovern
en som partidaris. A més, compartim aquesta argumentació
sobre l’interès estratègic que té la qüestió dels ports, amb una
argumentació que pot ser anàloga a la que feim contínuament
aquests dies sobre els aeroports. Els aeroports com a
instalAlacions tenen un interès estratègic en un territori insular,
en un territori allà on l’economia turística és la base de tota

l’economia del territori. Per tant, com no pot ser d’una altra
manera, nosaltres donam suport a tot allò que sigui avançar per
adquirir més competències sobre els ports que fins ara són
d’interès general i que, per tant, són de competència estatal.

S’ha dit, en la intervenció de l’interpelAlant i en la del
conseller, que hi ha d’haver un especial interès a recuperar per
a la competència autonòmica allò que segons l’Estatut ja hauria
de ser, com tot allò que són usos turístics i usos esportius dins
aquests ports d’interès general. Efectivament, els ports esportius
són competència de la comunitat autònoma i per tant, és mal
d’explicar que alguns perquè estan dins el recinte d’un port
d’interès general hagin de ser competència de l’Estat. Per tant,
aquesta és una situació una mica de mínims, tot allò que són
ports esportius i tot allò que són usos turístics, nosaltres també
entenem que han de ser competència autonòmica. Nosaltres
pensam que s’ha d’anar més enllà i que allò que hem de
reclamar és la capacitat màxima de decisió sobre aquests ports
que ara mateix són de competència estatal per estar declarats
d’interès general i que tot allò que es pugui avançar és el que
hem de reclamar. 

Entenem que la proposta per part de l’interpelAlant és que hi
hagi l’elaboració d’un informe en el si de la Comissió
d’Ordenació del Territori d’aquest parlamentari i que sobre
aquest informe, els grups parlamentaris podran fixar una posició
i podran estudiar detingudament en què podem avançar en
matèria d’assumpció de competències en aquests ports.
Nosaltres esperam aquesta proposta, suposam que serà la
proposta que vendrà a la moció subsegüent a aquest debat de la
interpelAlació. Creim que pot ser una proposta d’interès.

Jo voldria afegir dues reflexions puntuals. Una, assumir
competències en ports ens permet incorporar a la qüestió que
fins ara aquests ports són d’interès general, una òptica de
sostenibilitat que fins ara hem aplicat, o que el govern actual ha
aplicat en els ports que són de la seva competència, els ports
esportius. Quan vàrem firmar els acords de Govern, vàrem
firmar un acord que deia que en els ports esportius que són de
competència autonòmica, renunciàvem a la construcció de nous
ports esportius i a les macroampliacions. Això és el que està
aplicant el nou govern. No és el motiu d’aquesta interpelAlació,
però puc dir de passada que en alguns casos en certa manera hi
vàrem arribar tard perquè ja estava en tramitació, com és el cas
del Port Adriano, que tal vegada feia difícil tornar-ho enrera.
Però deixi’m dir de passada que nosaltres consideram que tal
vegada no es varen exhaurir els esforços per evitar aquesta
macroampliació que realment ho era i per tant, entrava en
contradicció amb allò que havíem aprovat en els acords de
Govern.
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I la segona reflexió que volia fer i va molt lligada a aquesta
és que s’ha parlat durant aquest debat de quins ports haurien de
passar a ser de competència autonòmica o quins ports haurien
d’avançar més en l’assumpció de les competències, ho ha dit
l’interpelAlant, s’ha referit de manera especial a la Savina,
Eivissa, Maó i Alcúdia. El conseller, recollint una mica aquesta
línia, ha dit que nosaltres entenem que serà més difícil que
Palma sigui de competència autonòmica. Lògicament Palma és
un tema més complicat i Palma és més fàcil justificar que és
d’interès general perquè té un interès dins el sistema estatal,
cosa més difícil de justificar en els casos de la Savina, Eivissa,
Alcúdia. 

Nosaltres entenem que això no ha de ser un argument per
renunciar a assumir tantes competències com sigui possible en
el cas de Palma. L’interès estratègic per a la comunitat
autònoma és tant o més gran que en els altres casos i perquè
també és necessari poder exercir la capacitat de decisió màxima
per poder-hi aplicar aquesta òptica de sostenibilitat i aquesta
òptica de dimensionament d’allò que s’hi vulgui fer en el criteri
de la sostenibilitat i de respecte al territori. Al port de Palma en
aquest moment hi ha plantejada una ampliació que si aplicàssim
aquell criteri que té el nostre govern respecte dels ports
esportius, de no fer macroampliacions, no podria passar, tenim
plantejada una ampliació de construir un gran nou dic de l’oest,
de fer 44 noves hectàrees de explanada en terreny guanyat a la
mar.

Pensam que com més capacitat tengui la comunitat
autònoma sobre aquest tema, més capacitat tendrà d’aplicar-hi
aquesta òptica d’oposar-se a les macro ampliacions. En aquests
moments, és veritat que la comunitat autònoma ja hi té alguna
participació perquè el president de l’Autoritat Portuària és a
proposta de la comunitat autònoma i per tant, és un debat que
volem, potser (...), però que volem que hi sigui present, pensam
que la comunitat autònoma també hi ha de dir la seva i també és
necessari que com a illa i com a país puguem aplicar aquesta
òptica de respecte territorial i de sostenibilitat en allò que faci
al port de Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, els portaveus dels altres grups -i fins i tot el conseller-
ja s’han estès sobre la qüestió en concret i sobre la petició que
feia el diputat portaveu del Grup Popular, Sr. Huguet. 

Li he de dir en primer lloc, d’entrada, que em causa una
certa sorpresa el contingut de la breu intervenció del Sr. Huguet
perquè quan un parla de gestió portuària i de competència
portuària, un té entès que per via d’una interpelAlació el normal
és venir aquí, reclamar o demanar a la conselleria, al conseller,
què és el que fa en la gestió de la seva competència i ens hem
trobat en un altre àmbit o en un altre escenari diferent,
respectable en qualsevol cas, però diferent al que era d’esperar
d’una interpelAlació. No sé si la seva petició, essent

perfectament acceptable, negociable, de consens, és la via de la
interpelAlació la més raonable per a tractar-la o potser hi ha
altres vies per defensar i per demanar fins i tot la proposta que
vostè feia. Li ho dic perquè, entre altres coses, és més que
evident que la conselleria, i en aquest àmbit portuari, és molt
ample el ventall de competències a les quals ha de fer front. Ens
trobam en una situació, el Sr. Conseller s’ha trobat en una
situació que en alguns casos ha de fer front a greus problemes,
ja no -com dia algun altre portaveu- al fet que si ens trobam que
si volem fer més ports esportius, si no en volem fer, si és
desitjable, si ens falten amarraments en la temporada d’estiu, si
no ens en falten. 

Miri, tot el tema de l’activitat nàutica, litoral, lligada a ports
esportius, està molt clar que està fortament lligat també al
desenvolupament econòmic de la nostra comunitat autònoma i
s’hi ha de prestar una especial atenció i s’hi ha de fer molta
feina i s’haurà de consensuar també què és el que volem fer en
aquest aspecte perquè -repetesc- va lligat directament a l’àmbit
econòmic de les nostres illes, però -com deia- són molts els
problemes, també tenim altres situacions com el port de Sant
Antoni, amb una greu situació de serveis de seguretat, allí es
mesclen una mica tots els problemes que es poden donar a un
port esportiu, crec que es donen a un port..., no a un port
esportiu, a un port, es donen a aquell port de Sant Antoni i s’hi
haurà de prestar també una especial atenció. Tendrem també
l’oportunitat de parlar-ne perquè hi ha propostes presentades en
aquest sentit que ens permetran parlar d’aquesta situació. 

Hi ha una obra important en marxa a Ciutadella, crec que val
la pena seguir-la de prop. Com ha dit, també té situacions a
resoldre, peticions que va rebre vostè a la passada legislatura,
quant a la necessitat de més ports esportius a les nostres illes i
de projectes concrets que se li varen presentar sobre si són
necessaris o si no són necessaris. Dit tot això, però, li deia que
ens trobam davant un fet que, és clar, amb aquesta interpelAlació
no han parlat de la seva gestió que... en el temps que porta
governant i passam a un debat, a una proposta de caire
competencial. 

Repetesc, no ens tancam, ni crec que ningú no s’hagi de
tancar, en absolut, a parlar de millorar les competències a la
nostra comunitat autònoma, que sempre anirà bé, com més
competències, és veritat, més capacitat de gestió pròpia tendrem
i tot això ens donarà més agilitat segurament a l’hora de resoldre
determinades gestions. Ara bé, també hem de saber de què
parlam i quina és el moment. No sé i m’estranya que el Partit
Popular en el seu moment, doncs, quan es negociava i es
redactava el nou estatut no fes especial incidència en aquest fet,
cosa que no va succeir o quan a la passada legislatura, crec que
va ser al 2005 que es va aprovar la Llei de ports, ningú no va fer
tampoc cap referència encesa ni expressa sobre aquesta qüestió.

Repetesc, sense llevar la possibilitat que això es pogués tirar
endavant en el seu moment, però és clar, crec que és aquest
l’àmbit, la diferència de criteris d’uns als altres, quan parlam
dels ports d’interès general, hem de tenir clar que la idea bàsica
que es té des de l’Estat quant a aquests ports potser no és la
referència de si és un port més gros, més petit o si té més o
menys trànsit, és que des de l’Estat es proposa o s’intenta tenir
un punt d’accés a cada una de les illes pel simple fet d’això, de
ser illes, i que des de la gestió de l’Estat d’alguna manera també
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s’intenta tenir aquest punt d’arribada, aquest punt d’accés i de
control a aquests ports.

Repetesc, sense renunciar a la possibilitat de millorar les
competències de les quals es disposen, l’àmbit se’ns escapa, que
sigui millor aquesta interpelAlació. Potser després, en la proposta
concreta que es pugui fer segurament en la moció, veurem quina
és la idea que té el Grup Popular respecte de com es podria
vestir aquesta proposta que inicialment ha fet i a partir d’allí
potser puguem obrir un camí que ens dugui a veure com es pot
tirar endavant la proposta, tenint molt clar que quan parlam de
competències i com a aquelles a les quals ens referim són
competències.... i és una negociació que hauria d’obrir el
Govern de les Illes Balears amb el Govern de l’Estat, perquè
d’això parlam, de competències estatals o de competències
autonòmiques. Crec que això ho hem de tenir en compte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned.  En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tal com marca el Reglament he de
contestar o replicar, en aquest cas contestar perquè no li he de
replicar res al conseller. Agraesc la manera com ha respost
perquè ha entès perfectament tal com està redactada la
solAlicitud de compareixença, que diu “en relació amb les
competències que té la comunitat autònoma, quina és la política
del Govern? Vostè ha manifestar clarament que aquestes
competències de la comunitat autònoma s’han de millorar no
per tenir més facultat i més poder, sinó per donar millors serveis
i perquè aquests serveis surtin més bé de preu perquè és obvi
que quan les despeses, la infraestructura general s’ha d’aplicar
a moltes més infraestructures, açò permet estalviar despeses i
per tant donar millor servei a millor preu.

És absurd que no ho facem. Miri, no fa massa temps
Marines d’Andalusia va presentar una denúncia davant la
Direcció General de la Competència a BrusselAles, a la
Comissaria de la Competència, i han donat la raó a Marines
d’Andalusia en relació amb el que fa la comunitat autònoma
d’Andalusia. La comunitat autònoma d’Andalusia, en
finançament de Fons Feder, en Fons Feder entre el 2003 i el
2005 va rebre 18 milions d’euros, per fer ports esportius.
Nosaltres, ni els de Madrid, compti més els de BrusselAles
tenim. Per tant, és hora de tenir instruments i jo, en les
interpelAlacions no acostum a dirigir-me a la resta de portaveus
que s’han posicionat, però he de fer una referència encara que
sigui dirigida al conseller quant a allò que s’ha dit que és una
relació de Govern a Govern. El titular de la comunitat autònoma
és el Parlament de totes les seves competències, és el Parlament,
el Govern fa el que li diu el Parlament, és obvi que s’ha de fer
des del Parlament. 

Si l’instrument del Reglament parlamentari ens remet a una
proposició no de llei o a una llei o a una interpelAlació, no és
més que instrumental. Crec que si hagués quedat clar, que hi ha
quedat excepte en el portaveu socialista, que sí que estaria bé
elaborar un informe i consensuar-lo i per tant, si s’ha de
modificar una llei, si s’ha de fer un decret, si s’ha de fer una
solAlicitud a BrusselAles, si s’ha de presentar un contenciós, si
s’ha d’intentar obrir una mesa de negociació, açò està bé que
surti d’un informe d’una comissió com la d’Ordenació
Territorial d’aquest parlament, on, naturalment, hi cap la
presència del Govern i la presència també dels sectors afectats,
dels representants i de les veus dels sectors afectats, perquè surti
una postura consensuada des d’aquesta comunitat autònoma
amb la necessitat de solucionar una situació en què els exemples
que hem exposats són suficients.

Respecte de la legislació també vull llegir el punt 3, perdó
el punt 2, de la nostra llei de ports que es va redactar i aprovar
en aquest parlament la legislatura passada on també es va crear
Ports de les Illes Balears i on es va donar ja un pas important
per donar el sentit que ha de tenir en aquest segon pas, és el de
les competències òbviament. Respecte de les funcions i la gestió
del Govern no tenc cap crítica i en tot cas, tant si en tenc com si
no en tenc, i vull presentar una interpelAlació sobre açò, la
presentaré explícitament, en deu minuts que té un interpelAlat no
pot intentar abastar tantes coses. 

Permeti’m, Sra. Presidenta, llegir textualment el punt 2 de
l’article 3 de la nostra Llei de ports: “Aquesta llei també és
aplicable a l’ordenació i la gestió dels serveis portuaris que es
prestin a aigües i infraestructures o instalAlacions de qualsevol
tipus que no estiguin incloses expressament en la declaració de
ports d’interès general, tot i que no s’hagi produït l’adscripció
del domini públic a l’administració de la comunitat autònoma”.
Més ampli que açò és molt difícil. Açò és el que diu, el que va
aprovar aquest parlament a la nostra llei de ports.

Per tant, no he fet referència ni a textos concrets, ni de la
Unió Europea, ni de l’Estatut d’Autonomia, ni de la Constitució
Espanyola, ni de la Llei de Ports, només de passada unes
pinzellades per saber que aquesta no és la dificultat. 

Agrairia al portaveu del Partit Socialista que acudís a les
sentències del Constitucional que fan referència a la Llei
d’Andalusia de l’any 88, hi ha dues sentències magnífiques, bé
n’hi ha una que és clarament, la 193/1998 deu anys després, que
és claríssima en aquesta matèria de com es pot fer, tant és així
que el mateix ponent d’aquesta sentència diu “la segregación
-es refereix a segregar ports esportius i clubs nàutics dins un
port declarat d’interès general, bé, o d’instalAlació pesquera-
requerirá el informe favorable del ente público Puertos del
Estado será aprobada por el Gobierno mediante real decreto.
Una vez acordada la segregación, se modificará la zona de
servicio del puerto de conformidad con lo dispuesto hasta
regular- l’article (...)- sin necesidad de entrar a
pronunciamiento sobre cualquier extremo interpretativo que
pueda plantearse en la discusión.... parece claro -subratllat
parece claro- a la vista de la tramitación que la misma puede
servir de base a otras modalidades de ejercicio de las
competencias autonómicas en materia de puertos deportivos.”
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És a dir, tenim sentències -repetesc, les citaré totes dues, la
40998, de 19 de febrer, i la 193 també de l’any 98, d’1
d’octubre- suficientment aclaridores de la legislació estatal, de
la legislació de la Constitució Espanyola com per pensar que no
és la dificultat important la legislació vigent, sinó senzillament
la voluntat política que cada comunitat autònoma tengui les
competències si més no per poder competir amb altres
comunitats autònomes, perquè no em diran que és absolutament
injust que hi hagi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, ja és el darrer, Sra. Presidenta, i gràcies per la seva
paciència. Que comunitats que competeixen amb nosaltres com
Andalusia tenguin Fons Feder per fer ports esportius i nosaltres
per fer un port d’interès general perquè Maó pugui tenir més
dedicació al que és manteniment, reparació i hivernacle
d’embarcacions i l’activitat comercial surti més econòmica feta
a Mallorca i amb la península des d’un port, Ciutadella, que està
a 40 milles més enfora, fins i tot, mediambientalment més
important perquè menys combustible també és important, açò
ho haguem de fer amb recursos propis des de la nostra
comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En torn de contrarèplica té la paraula el
Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com ja he dit abans per a Unió
Mallorquina tot allò que sigui avançar en l’autogovern i més si
és amb un tema que implicarà una major racionalitat i una major
facilitat per gestionar i desplegar les competències d’aquesta
comunitat autònoma sempre ens hi trobaran i, fins i tot, ens hi
trobaran -com manifestava el representant del BLOC- en el cas
del port de Palma, però som conscient que en el cas del port de
Palma no serà tan fàcil i preferim anar fent camí i centrar-nos en
altres casos que són els que hem esmentat que veim més
senzills. 

En qualsevol cas, és evident que gestionar des de les Illes
Balears els nostres ports ens permetria racionalitzar millor els
serveis, gestionar millor els recursos i tota una sèrie de
competències que són de la comunitat autònoma com són les de
comerç, transport, ordenació del territori, turisme, que
evidentment tenen implicacions en els ports, tendrien una major
facilitat de gestió. 

En relació amb altres coses que s’han apuntat fins ara, pel
que fa al compromís del pacte de governabilitat de no fer nous
ports esportius, aquest compromís evidentment és el que guia
l’actuació de la conselleria, el Viver i Punta Xinxó no seran una
realitat aquesta legislatura. En el cas del Viver, ja tenim
l’informe vinculant del Consell d’Eivissa que ens diu que aquest
port no és viable, per tant, s’adoptarà una decisió com no pot ser
d’altra manera en relació amb aquest informe vinculant i el
problema que tenim evidentment és un problema que l’hem de
resoldre d’una altra manera. Tenim un problema de falta
d’amarraments, però és un problema de dos mesos, de juliol i
d’agost, i pensam que s’han de cercar fórmules -i així ho
intentam fer- que permetin resoldre aquest problema durant
aquests dos mesos i tenir un equilibri entre la necessitat de
cobrir aquesta demanda amb la qualitat que implica tenir una
costa preservada i de qualitat.

Pel que fa a Sant Antoni, ara està en obres el club nàutic,
s’han habilitat uns aiguamolls provisionals que han creat un cert
malestar amb l’ajuntament, però que són provisionals perquè en
qualque lloc hem de posar les embarcacions mentre es fan les
obres en el club nàutic, després que s’acabin aquestes obres es
farà la reordenació del port mitjançant un pla director que
definirà quina és la foto final del port de Sant Antoni. Tenim un
problema amb els fondejos, però un problema que es resoldria
si, com he dit abans, es transferissin les zones dos, perquè en el
cas del port de Sant Antoni els fondejos estan fora de l’actual
àmbit portuari. Per tant, Ports de les Illes Balears no pot de
manera unilateral prendre decisions allà dins.

En relació amb els plans directors de ports, crec que
precisament són un argument molt importants per a la
transferència. És a dir, en el cas d’Eivissa, fer un pla director per
illa per a un sol port no té sentit. Si poguéssim gestionar tots els
ports d’Eivissa, llavors sí que tendria sentit fer un pla director
global per a tota l’illa, però evidentment si no tens tots els ports
per poder disposar-ne, fer un pla director insular quan només, al
final, només ordenes un port, el més lògic és fer un pla director
per al port de Sant Antoni que és el que en aquests moments
tirarem endavant.

En el cas de Port Adriano, que ens ha plantejat també el
representant del BLOC, he de recordar que aquest port es va
aprovar pel Consell de Govern el mes d’abril de 2007, per tant
abans de les eleccions, i evidentment tornar enrere una decisió
d’aquestes hauria comportat indemnitzacions importants. 

En relació amb el tema portuari voldria que l’Estat no
tengués determinats recels que a vegades es noten en el sentit
que és com si l’administració de la comunitat autònoma no fos
administració de l’Estat, també és una administració de l’Estat
la comunitat autònoma, també per tant el fet que l’Estat hagi de
tenir una porta d’entrada a cada una de les illes, en certa manera
no té massa sentit perquè no deixaran de ser de l’Estat aquests
ports, és a dir, no deixaran... encara que els gestioni la
comunitat autònoma, la comunitat autònoma no deixa de ser
part de l’Estat. Per tant, en principi no tenen sentit aquests
recels que a vegades veim que es tenen des de l’Administració
central.
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En qualsevol cas per aconseguir aquest objectiu que avui ens
ha plantejat el Sr. Huguet farà falta una actuació coordinada de
tots els agents implicats a les Balears, no tan sols els partits
polítics sinó també la societat civil, farà falta que la societat
civil que es mou al voltant del món nàutic també doni suport a
aquesta reivindicació, i jo no tenc cap dubte que el que es
planteja aquí avui és legal, està dins el marc jurídic vigent i és
una tema, en definitiva, de voluntat i de visió, de visió de país,
de visió de quin projecte de país volem, i un projecte de país ha
de tenir el control dels seus llocs d’entrada, dels seus ports,
perquè a més això redundarà en una millor gestió d’aquests
ports i en una millora del servei que prestam als ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Grimalt. 

III.1) Moció RGE núm. 9960/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a efectes del temporal de
vent i pluja del mes d'octubre del 2007, derivada del debat
de la interpelAlació RGE núm. 9593/08.

I seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de les mocions, i en primer lloc
debatrem la moció RGE núm. 9960/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a efectes del temporal de vent i
pluja del mes d’octubre del 2007, i que és derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 9593/08. Té la paraula el Sr.
Rodríguez en nom del Partit Popular.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
pasado 11 de noviembre tuvo lugar en esta cámara el debate de
la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular
acerca de la política llevada a término por el Govern de les Illes
Balears, al objeto de conocer las actuaciones aplicadas por el
Ejecutivo para paliar los efectos causados por el temporal de
octubre de 2007. 

Derivada de aquel debate hoy el Grupo Popular presenta una
moción que espera contar con el respaldo de la Cámara a fin de
trasladar a los ciudadanos que se vieron afectados por dicha
circunstancia atmosférica adversa el mensaje de que la acción
del Govern posibilita, mediante la adopción de medidas, la
respuesta necesaria para paliar materialmente aquello que los
elementos destruyeron con su fuerza.

Hoy no venimos a analizar lo que pudo haber sido y no fue.
El Govern no reconoce que no estuvo a la altura de las
circunstancias en su actuación en la tormenta desarrollada el 4
de octubre, y el Grupo Popular mantiene que la diferente
actuación entre el día 4 y el día 17 de octubre con referencia al
fenómeno meteorológico adverso que se desarrolló en esa fecha
y los mecanismos empleados por Emergencias y que fueron
utilizados el día 4 del mismo mes, significa reconocer
explícitamente que en esta segunda ocasión, a diferencia de la
primera, sí se actuó con diligencia, rapidez y coordinación.

Pero hoy de lo que se trata, y por esto la moción, es de
intentar, poco más de un año después, de extraer consecuencias
positivas de aquella tragedia y plantear actuaciones
encaminadas a mejorar los centros de trabajo de los ciudadanos
de Baleares y de ayudar a las víctimas de aquellos desastres
meteorológicos. No sólo las acciones que proponemos se
dirigen a los afectados que sufrieron aquellas consecuencias,
sino a encarar el futuro evitando peligros que están en nuestro
entorno muchas veces con pleno desconocimiento tanto por la
Administración como por los ciudadanos. 

Una de las consecuencias que se visualiza con motivo de
haber sufrido muchos de los centros de trabajo su
desmantelamiento total o parcial a causa de la fuerza del viento,
es descubrir la cantidad de centros laborales que tienen amianto
y otros materiales con componentes tóxicos en sus instalaciones.
No es posible quedar impasibles ante esta circunstancia; por ello
proponemos como primera medida realizar un inventario en
donde queden reflejadas fehacientemente en el ámbito de
nuestra comunidad aquellas instalaciones con presencia de estos
elementos nocivos para la salud pública en general, pero
evidentemente perjudiciales especialmente para los trabajadores
que pasan horas y horas en este recinto con elementos
contaminantes y perjudiciales para su salud. 

La substitución de estos materiales por otros inocuos para la
salud pública significa un esfuerzo importante para las empresas
que han de substituir dichas instalaciones, mucho más en una
época de crisis como la actual, en donde la economía prioriza
posiblemente acometer otras actuaciones en vez de inversiones
en el propio establecimiento, máxime teniendo en cuenta
además que al coste del desmontaje hay que añadir el que
representa el tratamiento y la eliminación por los métodos
adecuados de estos residuos tóxicos. De ahí el contenido de la
segunda propuesta, donde se solicita el establecimiento de una
línea de ayudas para bonificar a las empresas y a los particulares
el coste íntegro del importe de la retirada de su actual ubicación
de estos elementos y el tratamiento posterior como componente
tóxico, quedando para el propio establecimiento asumir el
importe de los nuevos elementos a instalar en substitución de
los retirados por contaminados y nocivos. 

Las industrias, los comercios, las explotaciones agrícolas y
las empresas de servicios sufrieron daños cuantiosos de los que
el Govern tiene conocimiento por las reclamaciones tramitadas
a través de la Administración, daños que parte de ellos han sido
ya reparados por sus propietarios y que en otros casos todavía
están pendientes de ser afrontados por no disponer de recursos
suficientes para acometer la importante inversión que se precisa.
De ahí la tercera propuesta, en la que pedimos el
establecimiento de una línea de ayudas a fin de bonificar el
coste total de sus intereses a 10 años en aquellos préstamos que
obtengan o hayan obtenido las industrias, los comercios, las
explotaciones agrícolas y las empresas de servicios por el total
de los daños que hayan sido causados en sus instalaciones a
causa de los temporales acaecidos el 4 y el 17 de octubre. 
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Asimismo no sólo sufrieron siniestros establecimientos
comerciales o industriales, también viviendas unifamiliares y
plurifamiliares tuvieron que hacer frente a reponer no sólo
daños causados en las infraestructuras, sino también todo o
parte del ajuar de estos hogares, por lo que consideramos
también adecuado que se puedan acoger a estas ayudas a fin de
paliar los gastos con que hacer frente a la desgracia sufrida. 

Creo sinceramente que si hacemos posible la adopción de
estos acuerdos que pongan en marcha los cuatro puntos
habremos sido capaces de extraer conclusiones positivas de
unos hechos negativos como los que tuvieron lugar el 4 y el 17
de octubre pasados, pero además contribuiremos con ello a
proporcionar más salud a los trabajadores de las Islas Baleares
y a los ciudadanos en general al retirar de la vía pública una
gran extensión de metros cuadrados de elementos contaminantes
y nocivos para la salud que están en contacto permanente con el
medio ambiente. Yo creo que es aquí donde tenemos que hacer
más hincapié en la propuesta, yo creo que es preciso que esta
comunidad tenga conocimiento real de los centros de trabajo
que están actualmente protegidos por..., mejor dicho,
perjudicados, aunque sea una protección de techo, por
elementos contaminantes, por uralitas y otros materiales que
evidentemente perjudican a la salud, y es necesario que
hagamos una acción positiva para que los trabajadores sepan
que sus centros de trabajo gozan de las medidas de seguridad
necesarias para poder desarrollar en él un trabajo honrado y
fuerte.

Y, por último, estableciendo ayuda propia para las personas
y empresas damnificadas demostraremos la solidaridad de todos
con aquellos que en un momento sufrieron con más virulencia
las circunstancias del fenómeno meteorológico adverso,
demostrando que la Administración es imprescindible para, en
circunstancias como las que narramos, ponerse al lado de los
damnificados, no sólo con buenas palabras sino con líneas de
actuación que les ayuden a resolver los problemas reales que
han de afrontar como consecuencia de verse afectados por las
tormentas de octubre de 2007. Señoras y señores diputados, yo
creo que hemos de hacer una reflexión sobre este punto, yo creo
que los cuatro puntos que proponemos son precisamente
encaminados a trasladar bienestar a los ciudadanos, y espero sin
duda el apoyo de todos los grupos.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions y per un
temps de deu minuts té la paraula...; no intervé el Grup Mixt.
Per tant passaríem al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bon dia, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Rodríguez, jo crec que poques coses podem afegir
a les dades sobre les tempestes de fa un any i sobre la nostra
posició; ja va ser expressada, com vostè recordava, en el debat
de la interpelAlació i en altres debats que just després d’aquells
fets es varen produir en aquest parlament.

D’entrada, tot i que la seva intervenció sí que ha qüestió la
intervenció del Govern i el desplegament de l’operatiu
d’emergències, no ho fa la moció, no hi ha cap proposta en
aquest sentit, i per tant ens limitarem a tractar, a debatre sobre
els quatre punts que vostès ens proposen. Els dos primers
tracten sobre un punt que nosaltres també destacàrem a la nostra
intervenció, a totes les que hem fetes referides a aquest punt,
que va ser la retirada de materials perillosos dels polígons.
Tanmateix, les propostes que avui ens proposen, no les
compartim. 

En aquests moments fer un estudi sobre els centres de treball
que tenen amiant creim que no cal, i el que ha de fer la
Inspecció de Treball és fer complir la legislació sobre risc per
exposició a l’amiant. En aquest moment és un tema clau de la
Llei de prevenció de riscos laborals en dos sentits: un, tots els
llocs de treball han de tenir un projecte d’emergències, a part
del Pla de prevenció de riscos laborals, en el qual han de tenir
present, si hi ha elements nocius i perillosos, la manera com
afrontaran això, i en concret -així com vostè deia- els
treballadors que tenen molt de tractament amb l’amiant, per tant
hores i un perill per a la salut, doncs en aquest cas hi ha una
normativa específica, que és el Reial Decret 396/2006, que
obliga les empreses a prendre totes les mesures escaients perquè
això no es produeixi. A més aquest decret -record l’article 17-
obliga a formar part d’un cens, un cens d’empreses que tenen
risc amb amiant els treballadors, el qual per tant ja existeix; si
no existeix hi hauria d’haver una denúncia al respecte. Per tant
tenim els projectes d’emergències per a totes aquelles que
senzillament tenen uralita a la teulada i ho han de tenir present
per si tenen una emergència però que no té cap efecte sobre els
treballadors, i aquelles que sí que tenen una conseqüència sobre
els treballadors, sobretot les empreses que retiren amiant, i
aquestes sí que han de tenir unes condicions específiques.

El segon punt, si no l’hem entès malament, fins i tot fuig de
les tempestes, sinó que ens està (...) o ens està demanant un pla
de “desamiantament”, diríem, de les Illes Balears que és
complicat. Els majors costos que va suposar evidentment el
tema de les tempestes, els va assumir el consorci
d’assegurances, i si ara el que volem és ajudar totes les
empreses que amb independència de si foren afectades o no
afrontin canvis de materials, primer en general no ha de ser
necessari, però si ho fos pot ser costós, i adaptar-se a la nova
normativa amb el risc de l’amiant, aquesta normativa de l’any
2006 que també ja exagera o, millor dit, fa més estrictes unes
exigències de seguretat que ja hi havia a normativa anterior i
especialment en aplicació de directives europees, la veritat és
que hi ha moltes empreses que s’han adaptat ja a aquestes
exigències i pareix que faríem un greuge comparatiu respecte de
les més incomplidores si ara sortíssim amb aquest suport
addicional. Sí que hi ha d’haver els plans de seguretat i riscos
laborals, els plans d’higiene, hi ha d’haver els plans
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d’emergència i hi ha ajudes públiques perquè aquest tema es
dugui a terme.

Els punts 3 i 4 són bàsicament bonificacions per als
interessos, unes per a empreses i les altres per a particulars. Des
del nostre grup creim que hem compartit una crítica, que l’Estat
i el Ministeri d’Interior varen fer més promeses que no una
implicació real en el suport a aquesta calamitat i en general en
els supòsits d’emergències que hem viscut, perquè s’han fet
moltes solAlicituds i se n’han concedides poques, però en concret
l’actuació del Govern de les Illes Balears amb les seves
competències i amb les seves capacitats nosaltres creim que ha
estat adequada. La Conselleria d’Indústria i Comerç va establir
una bonificació (...) a les empreses afectades amb les ajudes a
l’any 2008, i com vàrem apuntar en aquell debat se’n
beneficiaren una dotzena d’empreses, la meitat que estaven en
els polígons precisament de Son Castelló i de Can Valero. ISBA
va rebre tres solAlicituds d’empreses interessades per formalitzar
crèdits a baixa interès afectades, i en va atendre dues. 

Evidentment el que més ha tengut en compte totes les
ajudes, i ja ho vàrem destacar i aquí no ha estat qüestionat, és
evidentment el consorci de compensació d’assegurances, perquè
és la fórmula que hi ha bàsicament establerta, que són els que
han aportat uns 40 milions d’euros, ha concedit uns 40 milions
d’euros, és 10.000 reclamacions, i per ventura sí que hi hauria
d’haver una implicació més gran dins, ja dic, els supòsits
d’emergència per part de l’Estat, però pel que és l’aportació i en
concret les mesures que en aquest moment ens demana aquesta
moció creim que no..., no les veim necessàries o oportunes i per
tant en principi votarem en contra de tots els punts de la moció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bàsicament respecte a la moció que avui venim a veure faré una
descripció, si bé abans vull fer una puntualització dins el marc
que estam avui i que hem estat repetint en molts diferents
debats: en un marc de recessió i de crisi econòmica qualsevol
ajut que es realitzi per incentivar la reacció econòmica, bé en el
sector privat bé en els ajuntaments, amb mesures que a vegades
al Grup Popular li costa assumir la importància (...) quan als
ajuntaments de l’Estat espanyol es parla d’ajuts directes amb
8.000 milions d’euros, vull dir que crec que és important
qualsevol tipus d’ajut, i el grup al qual represent crec que n’ha
dat bones mostres.

Dins aquest context es produeix una interpelAlació, que és la
interpelAlació 9593/08, la qual és respecte a les emergències dels
dies 4 i 17; ja ha apuntat el que m’ha precedit en l’ús de la
paraula que pareix que aquella crítica que es va fer sobre tota
aquesta qüestió no s’ha vist reflectida després via proposició no
de llei, encara que sí que n’ha fet esment amb l’oratòria que ha
tengut abans aquí per ilAlustrar-nos abans en el seu ús de la
paraula. Evidentment el debat ja s’ha tengut, no s’ha tornat a
reflectir via aquesta moció, per tant no volem reproduir el debat,
però sí que volem rebutjar les paraules que vostè ha tengut
quant al tema de la gestió d’aquella emergència; crec que va ser
una gestió, els dos dies, no un, els dos dies, correcta, tota gestió
d’emergències és millorable, però ja em vull centrar en els punts
que vostè lliurement o el seu grup han volgut dur, derivada de
la interpelAlació, a la moció, que són els temes que ha plantejat
bàsicament, deixant a part ja el que va ser la tempesta, l’amiant,
ajuts econòmics directes i ajuts de caràcter financer. Bàsicament
crec que no m’equivoc molt a l’hora de classificar el que vostès
plantegen.

Jo voldré apuntar algunes de les qüestions ja que ha plantejat
el portaveu que m’ha precedit perquè crec que ha estat bastant
correcte amb la seva exposició, però no repetiré una frase que
moltes vegades es deia, però no ho vulguem suplir tot amb
estudis, i amb això no estic dient que no s’hagin de fer els
estudis necessaris, però com molt bé li ha dit el portaveu del
BLOC hi ha un reial decret, que és el 396/2006, que estableix
uns sistemes de procediment i com s’actua davant el tema de
l’amiant, que hi ha uns funcionaris competents en la matèria i
per tant que hi ha tot un procediment a l’hora de treballar
respecte d’aquesta qüestió. Per tant no veim, i li ho diem amb
claredat, la necessitat que s’hagi de fer aquest estudi, perquè hi
ha els instruments necessaris per poder adoptar les mesures
oportunes. I a més li podria dir que crec que s’ha fet molt bona
feina per part d’aquesta inspecció.

Després hauríem de parlar respecte del tema dels ajuts
directes i de l’ajuda financera. Clar, el debat no és el PP proposa
que es facin coses i el Govern diu que no es facin, no, no és
aquest el debat; el debat és que el Partit Popular proposa unes
coses, i ara li puc començar a dir el que ja fa el Govern, per tant
el Govern ja ha actuat, amb diferents conselleries, però un
govern en el seu conjunt davant els successos que van passar el
dia 4 i 17.

Només perquè sigui ilAlustratiu, reiterar-ne alguns, o m’ha
passat, però crec que no s’ha apuntat, els ajuts econòmics a
través d’ISBA; els ajuts que han vengut via el Consorci
d’Assegurances; via la Conselleria d’Agricultura, per 2 milions
d’euros; i els ajuts via la Conselleria de Comerç i Indústria, la
qual ha fet una aportació i el que és més important ha donat una
preferència, ha donat una baixada de tipus i ha donat una
preferència als que s’han vist afectats pels temporals a l’hora
d’accedir a un ajut per part de la conselleria. Per tant, s’han
posat uns instruments de diferents conselleries, de diferents
parts del Govern per poder afrontar aquesta situació.

Per tant, no entraré a un rebuig del que vostè ha plantejat,
sinó simplement dir-li que aquestes són les actuacions que el
Govern de les Illes Balears ja realitza en aquesta crisi o en
aquests fets que varen succeir, que esper que tenguin
l’aplaudiment o que tenguin el reconeixement per part del seu
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grup, del grup de l’oposició, de les actuacions que ja es realitzen
per part del Govern.

Però també li voldria apuntar una qüestió que vostès apunten
respecte, i que podria ser perillós, de les empreses que no tenen
assegurances, l’esforç que ha fet el Consorci d’Assegurances
econòmicament és molt important. Per tant, i seria un debat que
probablement seria més llarg que el temps que tenc, però crec
que els que s’ha de primar dins una estructura social i sobretot
a l’àmbit de les empreses, allà on hi ha unes empreses que han
tengut assegurances i que s’han vist compensades
econòmicament pels riscs assegurats, el que no s’hauria de
donar mai, entenc jo, la sensació des d’una esfera de govern, des
de l’administració, és que tant fa estar assegurat com no, perquè
al final el Govern paga. Crec que és un mal missatge cap a la
societat, per tant, jo, jo no, el Grup Parlamentari en nom del
qual parl, entén que també és molt important primar les
estructures empresarials que funcionen amb les regles del joc
que es marquen.

Aquesta és una mica l’actuació que des del Govern de les
Illes Balears s’ha realitzat i que entenem que mereix el
reconeixement del Grup Parlamentari Socialista i per tant ens
veiem en la necessitat d’entendre que, o bé perquè no són
necessàries o bé perquè les actuacions ja es realitzen des de ja
fa mesos, per tant a tots els quatre punts per vostès plantejats els
votarem que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula el Sr. Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Tengo un minuto o más?

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinco.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, la
verdad es que estoy bastante decepcionado por la respuesta de
los dos grupos que han intervenido, ¡no me lo puedo creer, no
me lo puedo creer! No es posible que me saquen aquí un decreto
del año 2006 como justificación para no hacer un estudio de
todas las instalaciones que tienen amianto en sus instalaciones
antes de esa fecha, cuando justamente en esa fecha ya no se
ponía amianto contaminado en las instalaciones, el problema es
antes de 2006 y el decreto sólo es aplicable a partir de 2006. Por
lo tanto, no me puedo creer, no me puedo creer que me digan
que no a hacer un inventario para saber cuántos centros
laborales tienen contaminación en sus instalaciones, en defensa
de la salud de los trabajadores, no me lo puedo creer.

¿Ustedes no quieren hacerlo? Pues mire usted, insistiremos,
pero no es posible que ustedes se queden tan tranquilos sentados
en sus bancos diciendo esto no lo hacemos porque no nos parece
importante, y luego hagamos campañas diciendo por qué ciertas
enfermedades están progresando a pasos agigantados. Es que yo
ésto no me lo creo, no coincide con la postura que tienen
ustedes en otras situaciones, no me lo creo.

Es posible que quieran ustedes que hagamos como los
avestruces, ignorar el problema, como ignoramos el problema
el problema no existe, como no hay ninguna instalación y han
un decreto de 2006 que dice que no puede haber instalaciones
con amianto en su fábrica, pues, evidentemente, ya no existe
ninguna. Ustedes lo votan así y tal.

Tampoco me puedo creer, es que no me lo puedo creer, yo
creo que ustedes tienen un problema y es que ustedes no hablan
con los afectados; si ustedes hablasen con los afectados como
grupo parlamentario verían como están de decepcionadas las
personas que acudieron a llamar al Gobierno, haciendo una
declaración de daños y teniendo esperanza en que esto se iba a
solucionar con medidas del Gobierno que así lo prometió, y está
la hemeroteca llena de ésto. No han recibido ninguna.

Decir que ha habido preferencia en créditos blandos, me
parece muy bien, pero yo no entiendo que estemos ahora mismo
proponiendo que se subvencionen al cien por cien los préstamos
para hoteles, porque supone salir de la crisis, al cien por cien los
intereses de préstamos para arreglar hoteles y se niegue a las
empresas que han sufrido un fuerte daño en sus instalaciones
esa bonificación para una inversión, también importante, y que
reactivará económicamente la economía de las Islas Baleares,
yo no me lo puedo creer; porque unos son guapos y otros son
feos, si todos son ciudadanos de Baleares, a todos nos interesa
lo mismo, reactivar la economía, hacer inversión, y al señor que
le posibiliten una inversión a este precio la va a hacer. ¿Por qué
sí para el Plan Renove de los hoteles y no para las empresas que
han sufrido daños? No me lo puedo creer.

Que aquí se diga que el Consorcio del Seguro ha hecho un
esfuerzo, no, no, no, no ha hecho ningún esfuerzo, si ha podido
ha pagado menos de lo que le correspondía, si ha podido, ha
hecho lo que dice su póliza de seguro, cubrir lo que está
cubierto, ningún esfuerzo, ni el Estado tampoco, sólo quien
tiene el tema éste.

Yo, vuelvo a repetir, no lo entiendo, perfectamente, no lo
entiendo; partidos progresistas, partidos que defienden el avance
de la sociedad se quedan tranquilos diciendo que en los centros
de trabajo no hacer nada para quitar la contaminación del techo,
no pasa nada, esto no ocurre, hay un decreto del 2006. ¿Y lo que
se construyó en el año 58, 59, 60, 61, 70, 78, 80 y 2005, eso se
queda ahí para toda la vida, con los trabajadores dentro? ¿Esto
es normal? ¿Ustedes lo ven bien? Me parece de vergüenza, y
además lo hacen con un desparpajo que parece que tienen razón,
parece encima que tienen razón, que dicen que no a todo y
encima tienen razón, no lo entiendo. Dicen que no a hacer el
inventario, dicen que no a ayudar a quitar el amianto de las
instalaciones laborales, del trabajo, dicen que no a la ayuda a
subvencionar los préstamos a las empresas afectadas, dicen que
no a todo; dicen que sí a dar una línea de subvención del cien
por cien a los empresarios del turismo que van a renovar los
hoteles.
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Enhorabuena a todos, muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Acabat el debat, passarem a
la votació de la moció relativa a efectes del temporal de pluja i
vent.

Passam a votar. Votam.

Resultat de la votació: sí, 25 vots; no, 29. Per tant, moció
rebutjada.

III.2) Moció RGE núm. 10111/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a una IB3 imparcial,
territorialitzada i promotora del mercat audiovisual,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 9591/08.

I passam al següent punt de l’ordre del dia, és relativa a una
IB3 imparcial, territorialitzada i promotora del mercat
audiovisual, derivada de la interpelAlació 9591/08.

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar-la,
té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Venim
avui al Parlament de les Illes Balears a presentar aquesta moció,
que fa referència a la interpelAlació presentada fa dues setmanes,
i em creguin que venim amb un esperit clar, decidit, de
consensuar al màxim el que entenem que ha de ser la postura
que han de prendre tots els partits polítics per fer possible que
IB3 deixi d’estar a la part negativa del debat del Parlament i
comenci a ser un element per discutir tot allò que pot contribuir
a la nostra societat.

Si a la passada interpelAlació comentàvem tots aquells
aspectes que entenem que s’han de millorar a IB3, hi
estiguéssim o no d’acord, avui presentam quatre punts que
entenem que són fonamentals, cinc punts, perquè d’alguna
manera puguem establir un funcionament que pugui ser estable,
que pugui tenir en compte les persones, que pugui fer viable la
gestió de tots els recursos que té actualment IB3, que s’ha de dir
que són envoltant els 70 milions d’euros, similar al que es
gestiona a la Universitat de les Illes Balears i, per tant, té una
rellevància crec que més que constatada.

Si em permeten, aniré per punts, punts que ja coneixen
alguns dels partits polítics, perquè, entre d’altres coses, hem
tengut bastants contactes amb la intenció d’arribar a estar
d’acord, ja dic, amb el màxim contingut possible. El primer
d’aquests fa referència a “El Parlament de les Illes Balears
rebutja enèrgicament la situació d’incertesa laboral que
plantegen en aquests moments els empleats de l’actual empresa
concessionària dels informatius, pendents de traspàs o
contractació per part de la nova gestora d’aquests espais
audiovisuals”. És lamentable que en un traspàs de personal
possible cap a una nova concessió dels espais informatius d’una
nova empresa, no s’hagi, com a mínim, tengut en compte la
necessitat que una persona que depèn del seu sou per poder
viure, que paga hipoteca cada mes, que ha de mantenir família
en molts dels casos, no se li digui a un mes vista de la
finalització del contracte què serà de la seva vida, què serà del
seu futur i on anirà a fer feina, o no, dins un mes.

Un traspàs que fa, els ho vull recordar, no gaire més d’un
mes, el senyor director d’IB3 deia que estava solucionat, perquè
es firmava una clàusula de subrogació que faria possible que es
traspassàs automàticament tot el personal, fet que avui podem
constatar que no és així, i no és així no perquè ho diguem
nosaltres sinó perquè ho diuen els mateixos empleats i també ho
diuen les empreses concessionàries quan fan qualque tipus de
declaració; en aquest cas ningú no assegura els llocs de feina
d’aquestes persones a la següent empresa. I el que és pitjor, no
els donam l’oportunitat de cercar-se feina a aquells que
possiblement no tendran una contractació, i em permetin que els
digui que la segona de les opcions és molt més maquiavèlAlica
encara que la primera. No només no tenen informació, sinó que
no tenen ni tan sols l’oportunitat de cercar-se les castanyes i el
futur que els correspon per poder seguir en la vida professional
amb certa normalitat.

El segon punt fa referència que entenem que “El Parlament
de les Illes Balears ha d’instar l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears a establir mecanismes eficaços per vetllar per
a un traspàs de gestió entre les empreses concessionàries dels
serveis informatius que no perjudiqui els interessos laborals dels
empleats.” I és que d’aquesta ve l’altra qüestió, el fet que es
traspassi, que existeixi aquest traspàs, no assegura a ningú que
la història laboral d’aquestes persones no se senti perjudicada.
Saben això què significa? Estic convençut que sí, entre d’altres
coses, doncs que aquelles persones que duen una sèrie d’anys
fent feina en colAlaboració amb uns mitjans públics
possiblement no veuran dins la seva nòmina, dins el seu
reconeixement professional, un tema com l’antiguitat, amb totes
les conseqüències que això pot tenir.

Un fet que vostès vendran a dir, i estic convençut, que si
això ve d’etapes anteriors o no hi ve; jo els demanaria que avui
mirassin cap endavant i mirassin com ho podem solucionar, no
mirin, una vegada més, enrera, acusin de tots els mals del món
al Partit Popular, que tenim les esquenes ben amples per
assumir, sinó de la problemàtica que està instada avui per avui,
i aquesta moció i aquests dos punts primers fan referència a un
eslògan, que el Sr. Antich, aquí present, comenta en molts
casos, diuen que el Govern de les Illes Balears és el Govern de
les persones; em permetin que ho qüestioni perquè el mateix
director general d’IB3, a una intervenció a un mitjà de
comunicació escrit no fa gaire, va dir que “era mucho más
importante potenciar el catalán que las emisiones de la
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cadena, que abrir el debate sobre si los trabajadores deben ser
personal propio de IB3", gran mostra de la preocupació que té
per als recursos humans, amb la qual cosa entenem que el
mateix Sr. President (...) que no és prioritat d’algunes de les
persones que vostè nomena en aquest Parlament de les Illes
Balears i amb els decrets que vostè signa.

El tercer punt d’aquesta moció fa referència que “El
Parlament de les Illes Balears constata la necessitat que l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears disposi de les
infraestructures físiques i mobiliàries necessàries a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera -repeteix, a Mallorca, a
Menorca, Eivissa i Formentera, convé que quedi clar-, per
portar a terme els serveis informatius i altres espais audiovisuals
de manera que permetin a aquest ens públic prioritzar els criteris
de selecció de proveïdors, basats, entre d’altres, en l’obtenció de
la millor idea, així com en l’excelAlència, qualitat, innovació,
enlloc de l’aportació d’instalAlacions per dur a terme la seva
tasca”.

Ahir, parlant amb mitjans de comunicació, vàrem anomenar
això estar abocats a una oligarquia empresarial que fa inviable,
entenem, que es desenvolupi amb normalitat el sector
audiovisual en aquestes illes. Mirin, un objectiu d’IB3
fonamental era, precisament, crear una indústria audiovisual a
les nostres illes, era un fet que estic convençut que compartim
i compartíem en el moment de la creació d’aquest ens públic
tots els que som aquí i els que hi eren en aquell moment, en tot
cas la cambra balear, però això s’ha trencat. I com es trenca?
Doncs es trenca d’una manera molt senzilla: donant la prioritat
de presentar ofertes a aquells que tenen la capacitat econòmica
per presentar també instalAlacions adjuntes.

Vol dir això que, sota la venda que ens estalviam un lloguer,
que potser sí, donam prioritat a aquell que ens ofereix el local.
Per cert, un local que costa uns doblers bastant considerables i
que possiblement cap altre ens pugui oferir; és això una manera
de donar opció a tots els que tenen possiblement la millor idea,
la idea amb més qualitat, el projecte amb més expectatives de
futur, l’opció de fer feina amb IB3? Doncs, em permetin que els
digui que no, em permetin que vostès, amb la seva gestió a IB3,
el que prioritzen és 1, que hi hagi empresaris que hagin de fer
un esforç extra, el qual, per cert, ja es va fer en el seu moment
per part d’IB3, i és que part de l’endeutament d’IB3 ve
precisament de crear les infraestructures necessàries, fan fer
aquest esforç als empresaris i llavors passa el que passa, que
n’hi ha uns poquets que s’ho poden permetre i n’hi ha molts
d’altres que no ho poden fer. 

Quina és la prioritat? Els ho pregunt: quina és la prioritat?
La prioritat és que realment tenguin opció tots aquells que
poden presentar ofertes, que el sector audiovisual es vagi
regenerant i vagi creixent gràcies a tenir oportunitats a un lloc
com és IB3? Que això suposi que llavors puguin fer altres
propostes, que es puguin vendre a altres canals de fora i això
vagi creixent o és que aquí del que es tracta és d’engreixar una
o altra organització i res a dir sobre aquestes empreses que fan
l’esforç? El problema és que al final n’hi ha moltes d’altres que
no hi podran accedir mai i que IB3 quedarà fermada a l’hora de
canviar de proveïdor, perquè necessitarà un altre proveïdor que
faci el mateix esforç per crear aquestes infraestructures i potser
ningú altre no ho farà.

I amb això què passarà? Que ens convertirem en monopoli;
què passa amb els monopolis? Que puja el preu, perquè el preu
al final el determina el monopolista i a això és al que ens du
aquesta gestió extraordinària que ens ven habitualment el
director general d’IB3 i el Govern de les Illes Balears actual,
amb suport d’una sèrie de partits que són aquí presents.

El quart punt d’aquesta moció és que “El Parlament de les
Illes Balears insta els partits amb representació parlamentària a
la cambra de les Illes Balears que es comprometin a fer viable,
amb caràcter d’urgència, l’elecció d’un nou director general de
l’ens públic”, i que això faci possible, precisament, plantejar-
nos un nou escenari, un nou model de ràdio i televisió de les
Illes Balears.

Mirin, IB3, quan es va crear, es va crear amb la millor de les
fórmules possibles per poder arrancar dins la legislatura que es
va dur a terme, possiblement férem coses bé i potser també
altres malament, ho podem admetre, és possible; mirem
endavant, si volem crear realment un nou model amb
objectivitat, és el moment perquè posem objectivitat on n’hi ha
d’haver, que és en els gestors de l’Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears. No pot ser que la prioritat avui hagi estat
tenir representants de tots els polítics a la direcció, mirin, això
ja està solucionat en el Consell d’Administració, i que la
màxima proposta que ens faci el Govern en aquest sentit, fa 15
dies, sigui s’integrin vostès, és a dir, incrementin el cost de
personal amb un sou més per algú del Partit Popular, ja ho hem
solucionat, ja està, ja és equitatiu. Això no va per aquí, això va
a l’inrevés. Si volem despolititzar els mitjans de comunicació,
a part que el director general tengui carnet o no en tengui,
actualment no en té, cosa inusitada i criticada en el seu moment.
Una altra qüestió és sense cap dubte que tenguem l’opció de
pactar un equip...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, els darrers 30 segons, si em permet. ... de
pactar un equip directiu que estigui consensuat per aquesta
cambra i amb la majoria de dos terços i que això doni peu que
ens asseguem a pactar, efectivament, un model de radio i
televisió, moment des del qual tendrà credibilitat per a tots els
presents, haurem d’acceptar tots els precedents i construirem de
cara al futur perquè es pugui tenir la màxima estabilitat possible.
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Per últim, si em permet, Sra. Presidenta, amb la seva
generositat, just el darrer punt que diu: “el Parlament de les Illes
Balears insta l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
a impulsar els acords oportuns per fer possibles les
desconnexions d’informatius, amb la colAlaboració pertinent de
totes les institucions públiques de les Illes Balears”. I és que un
altre espoli que hi ha hagut a les nostres illes és el relacionat
amb cadascuna de les illes. Avui tenim una IB3 més
mallorquina que mai, menys representativa i menys equitativa
territorialment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Per fixar posició per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Mixt es dividirà el temps
entre els dos portaveus. 

Senyores i senyors diputats, el procés de construcció
d’abastiment de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears s’ha realitzat, des del nostre punt de vista, a batzegades,
amb alts i baixos, probablement perquè no es tenia clar quin
model es volia construir o perquè hi havia diversos models en
perspectiva. Com va dir el conseller Moragues en la sessió de
18 de novembre del 2008, “en una època com l’actual,
d’incertesa i dificultats econòmiques, a aquest govern no li
queda més remei que rebaixar l’aportació que fa a IB3. Això
obliga a la direcció a redefinir l’estratègica dels costos de
l’entitat del grup, per tal d’aconseguir una ràdio i una televisió
redimensionades”. Certament, en aquestes declaracions i a la
falta d’un model, hi hauríem d’afegir una referència crec que de
tota justícia, també als deutes deixats per l’anterior govern.

Per tant, tots aquests fets aboquen des del nostre punt de
vista a la direcció d’IB3 a prendre un seguit de mesures
estalviadores, tant en personal com en infraestructures o
desconnexions territorials que no agraden a ningú, però de les
quals en som tots responsables. A més a més, crec fins i tot que
a causa d’aquests problemes financers s’està abocant IB3 a tenir
unes relacions perilloses perquè mai no són bons els monopolis,
tampoc en el món audiovisual. Ara per ara, per tant, des del meu
punt de vista, allò que tocaria fer seria accelerar al màxim la
Llei de l’audiovisual de les Illes Balears i la nova Llei de l’Ens
Públic de Radiotelevisió i asseure’ns amb la màxima urgència
per tal de discutir el model d’IB3. Mentrestant el Govern hauria
de fer front, amb tots els mecanismes reguladors de què disposi,
(...) a les despeses i als deutes generats per IB3. Encara que
sigui un ens autònom, és un ens del Govern de les Illes Balears
i ofereix un servei públic.

Passam ara ja als apartats concrets de la moció que ens
presenta el Partit Popular i voldria fer les següents
consideracions. Pel que fa al primer punt, podem considerar que
la incertesa hauria d’haver quedat dissipada pel fet que
l’empresa adjudicatària ha estat la mateixa que tenia la
concessió abans. Es pot entendre que durant el procés s’hagi
produït incertesa i més si hi ha hagut una reducció en les
percepcions econòmiques. Però el fet que l’empresa actual sigui

la mateixa d’abans, se suposa que ha de servir per anulAlar-la.
Així i tot consideram, i és desitjable, que aquest tipus de
situacions no s’haurien de poder produir, per la qual cosa
votarem a favor del punt 2, on es demana que s’estableixin
mecanismes eficaços per tal que no es perjudiquin els interessos
laborals dels treballadors.

Pel que fa al tercer punt, es fa difícil votar-lo a favor i no
perquè no el compartim des del punt de vista ideològic, sinó per
allò que he dit al començament d’aquesta intervenció. Si primer
no ens asseiem a parlar del model d’IB3 i conseqüentment del
seu finançament, no farem res de res. En la situació en què es
troben actualment la ràdio i la televisió públiques es fa molt
difícil fer allò que es proposa en aquest punt, si tenim en compte
les dificultats de finançament d’aquesta comunitat autònoma.
Per tant, encara que sigui de desitjar que IB3 pugui comptar
amb les infraestructures pertinents, ara per ara, pensam que si
no es resolen aquests problemes no hi podem votar a favor.

Quant al punt quart, jo demanaria al diputat Sr. Torres que
reconsideri el seu redactat, ja que allò que s’ha de fer amb
caràcter d’urgència no és canviar el director, sinó portar al
Parlament la nova llei reguladora de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears. Sr. Torres, canviar un
director per un altre, tot mantenint l’actual situació, no serviria
de gran cosa i vostè ho sap perfectament. Per tant, aquí no hi
podem votar a favor.

Pel que fa al cinquè punt estam a favor, perquè dins el marc
de les negociacions del Govern de les Illes Balears amb l’Estat,
es facin les gestions oportunes perquè les desconnexions entre
illes siguin possibles. Ara tècnicament, en aquests moments,
això és impossible. També voldríem recordar i aprofitar aquest
moment per recordar que les desconnexions per TDT són molt
pròximes i que encara no està solucionada aquesta qüestió. Per
tant, no s’ha solucionat el tema de la recepció dels canals en
llengua catalana, tant del País Valencià com de Catalunya.
Consider que s’hauria de resoldre en el marc d’aquesta
negociació i que s’asseguri la recepció abans de l’apagada
analògica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina té la
paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, Senyores i senyors diputats. El Sr.
Serra planteja moltes qüestions en aquesta moció i és difícil en
el temps tan limitat que tenim debatre-les totes profundament.
Vull dir-li en primer lloc el sentit del nostre vot en relació amb
la moció. En principi votarem a favor del punt número 2. Li
oferim una transacció al punt número 5, que quedaria redactat
de la següent manera: “el Parlament de les Illes Balears insta
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a realitzar les
gestions oportunes davant el Ministeri d’Indústria, Turisme i
Comerç per fer possible les desconnexions entre les illes i amb
la colAlaboració pertinent de totes les institucions públiques de
les Illes Balears”, transacció que crec que està consensuada
perquè és evident que el problema de les desconnexions és un
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problema jurídic, sobretot de les competències de l’Estat. Per
tant, és al Govern central on s’han de fer les gestions pertinents.

Després li he de dir que tots els altres punts els votarem en
contra, tot i que li farem dues esmenes d’addició, també s’han
comentat i que llegiré molt ràpidament perquè en quedi
constància. El punt número 6 quedaria redactat de la següent
manera: “el Parlament de les Illes Balears constata la necessitat
que l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears disposi de
les infraestructures tècniques i immobiliàries necessàries a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per realitzar-hi els
serveis informatius i aquelles activitats que hi consideri
adients”. I un punt número 7 que quedaria redactat de la següent
manera: “el Parlament de les Illes Balears insta els partits amb
representació parlamentària a la cambra de les Illes Balears que
es comprometin a aprovar dins la present legislatura una nova
llei de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, on es
prevegi l’elecció del director general de l’ens per una majoria de
dos terços del Parlament i que faci possible el plantejament d’un
nou model de ràdio i televisió públiques, amb criteris tècnics
independents des d’un punt de vista polític amb el màxim
consens”.

Bé, dit això, és evident que els dos primers punts de la seva
moció tracten sobre les qüestions de personal i tota la situació
generada per un canvi en la contractació d’uns determinats
serveis públics. Entenem que aquest parlament està per
controlar l’acció de l’executiu i dins l’acció de l’executiu,
evidentment, hi ha la contractació d’empreses privades que
gestionen serveis públics. Això ens pareix lògic i ens pareix
lògic que dins aquesta funció i dins aquests serveis públics,
s’estableixin mecanismes perquè no es produeixin desajustos en
els canvis d’empreses d’aquestes concessions. Per això ens
pareix bé votar el punt número 2. Allò que veim més delicat és
votar el punt número 1, per què? Perquè ja entra dins allò que és
purament la gestió privada de la mateixa empresa
concessionària i evidentment això ja escapa un poc a les
funcions d’aquest parlament i a les funcions de control de
l’executiu, per entrar diguem al control del funcionament
d’empreses privades que presten serveis públics, que
evidentment ja escapen del nostre àmbit competencial.

En relació amb el punt de les infraestructures, el punt
número 3, entenem que simplifiquen el debat. Aquest debat és
molt més ample i molt més difícil d’allò que vostè ha plantejat.
No es tracta que IB3 tengui infraestructures immobiliàries que
puguin utilitzar empreses que es presentin en els concursos
d’idees i de programació que es facin, evidentment això està
lligat amb el tema de les desconnexions, si és possible fer
desconnexions o no, evidentment té un vincle. Està lligat que
realment l’administració s’hagi de fer càrrec d’oferir uns
immobles a empreses que s’ha de donar un servei.
L’administració amb doblers públics ha de fer aquest esforç, els
ciutadans han de fer aquest esforç perquè ho aprofitin empreses
privades? És un debat, no dic que no hagi de ser, però és un
debat molt més complicat del que vostè ha plantejat. I després
el debat de pressuposts i de finançament. Només demanam,
només s’exigeix que IB3 redueixi els seus pressuposts, però li
demanam que presti noves funcions, que compri immobles, que
tengui més equipament. Evidentment això lliga molt malament.

En relació amb el nou director. Evidentment consideram que
el que s’ha de fer és una nova llei de l’ens públic i en aquesta
nova llei reflectir el compromís que el nou director sigui elegit
mitjançant aquesta majoria qualificada.

I en relació amb les desconnexions, s’ha acabat el temps,
evidentment és una qüestió amb la qual Unió Mallorquina hi
està a favor, si bé és un problema de règim jurídic que s’ha
establert en el Govern central, a l’Estat i, per tant, és allà on
hem d’anar a resoldre aquest problema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, és veritat que el Sr.
Antoni Serra ens deia que no mirem enrera, però és inevitable
celebrar conjuntament un canvi de posicionament del Partit
Popular quant al model de televisió pública. Totes aquestes
preocupacions que avui ha expressat vostè i que jo en bona part
puc compartir, la veritat és que no quadren amb l’herència
rebuda, ja sé que li sap greu que en parlem, del que hi va haver.
Per tant, a mi em preocupa com es va trobar IB3, em preocupa
la situació laboral dels treballadors de les productores i les
empreses concessionàries dels serveis informatius, producte
d’un model que vostès varen deixar. I estic content que vostè
ara plantegi que puguem parlar d’aquest tema, crec que és molt
important que puguem arribar a consensos i acords entre tots.
Per tant, com ja he dit, estic content d’aquest canvi de
posicionament respecte de com ha de ser la ràdio i televisió
pública de les Illes Balears perquè en aquesta línia apuntada
avui per part de tots els grups, crec que serà més fàcil arribar a
acords. El temps ho dirà, també és veritat que no hem d’avançar
esdeveniments i de vegades un excés d’optimisme pot ser
exagerat.

Efectivament, com han comentat anteriors portaveus, hi ha
actualment un redimensionament de les plantilles de la ràdio i
la televisió públiques de les Illes Balears. Hi ha una reducció del
pressupost que provoca l’anterior. Per tant, hi ha tota una
incertesa d’un seguit de treballadors que en aquests moments no
saben si continuaran o no, fins i tot si continuen no saben en
quines condicions. Això, per tant, fa més urgent que mai allò
que des del Grup PSM-Verds venim dient des del primer dia
d’aquesta legislatura; ens trobem, com he dit, davant d’una
situació laboral heretada, amb un model complicat, els
informatius són duts per persones que treballen per a empreses
externes, la qual cosa provoca disfuncions i problemes al dia a
dia, a més d’una situació laboral complicada, com veim amb
vagues, protestes i decisions polèmiques diverses. A més, jo
crec que aquí s’ha de denunciar, per part dels treballadors es
denuncia una possible conculcació del dret de vaga, la qual cosa
ens pareix molt greu, tant amb possibles coaccions, com amb
uns serveis mínims exagerats. Jo crec que tot això són qüestions
que hem de plantejar seriosament en aquesta seu parlamentària.
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Vull recordar també que hi ha un compromís de subrogació
de les empreses que hem de veure si es complirà o no, la veritat
és que aquests compromisos són molt importants per a
l’estabilitat laboral que necessiten els treballadors. Com deia,
per tant, és necessari pactar un model de funcionament, amb la
plantilla necessària. Nosaltres estam d’acord a parlar de quina
és la plantilla que necessitam, si la que hi ha és l’adequada o no.
En podem parlar, però hem de veure quines places han de ser
internalitzades, hem d’arribar a un model consensuat entre tots,
de futur i que no estigui subjecte als canvis polítics, de tal
manera que tothom, treballadors, direcció de la televisió, partits
polítics, empreses concessionàries, etc., sapiguem a què ens
hem d’atendre. Per tant, que aquest model de futur no depengui
dels canvis polítics.

Com deia, nosaltres plantejam arribar a acords mitjançant la
implantació d’aquest calendari del nou model, però no només
referit als serveis informatius, sinó un model global del futur de
la televisió pública, allà on evidentment un dels temes
importants, efectivament, seran les instalAlacions pròpies a totes
les illes de la ràdio i televisió pública de les Illes Balears.
També hem de ser conscients que això significa uns
pressuposts, també hi han de ser, lògicament, hi ha d’haver un
pressupost dimensionat, però adequat perquè la ràdio i televisió
pública pugui complir la seva funció amb unes despeses
mesurades, però també necessàries. Això també ha de passar per
una nova llei que reguli la radiotelevisió pública, que prevegi
entre altres qüestions l’elecció d’un director general de consens,
amb criteris professionals. Estic convençut que això també
ajudarà a estabilitzar la situació. Per tant, consideram que s’ha
d’avançar el més aviat possible en l’elaboració d’aquesta llei de
manera consensuada entre tots els grups polítics, així com
també, assegurar una adequada i necessària presència de
Menorca, Eivissa i Formentera, no només a través de les
desconnexions, que també lògicament, a això li donarem suport,
sinó també amb el tractament informatiu adequat del dia a dia
que hi ha d’haver respecte de Menorca, Eivissa i Formentera. 

Ens preocupa també, com deia la portaveu d’Eivissa pel
Canvi, la presència de la TDT en català. Només una dada, serà
objecte de debat en el plenari del Parlament, però actualment
dels aproximadament 26 canals que rebem de TDT només 2 són
en català. Crec que és una situació en què el Govern de les Illes
Balears s’hi haurà d’implicar perquè no es pot consentir aquesta
situació que tenim actualment.

Com deia, s’han presentat un seguit d’esmenes per
consensuar amb tots els grups. Crec que es podrà arribar a un
acord, no en tots els punts de la proposició, però sí en alguns.
Per tant, pens que estarem més a prop d’arribar a consensos
necessaris perquè el model pugui ser un model de futur, plural,
objectiu, públic, de qualitat i que funcioni amb criteris
professionals. Pensam que cap aquí hi hem d’anar entre tots.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb el risc de ser políticament
incorrecte, vull començar aquesta intervenció agraint al Sr.
Serra la seva receptivitat i la seva amabilitat per escoltar les
nostres propostes, fins i tot per assumir alguns dels nostres
plantejaments. Per començar el primer que volia dir -seria el
segon-, però el primer important que volia dir és que el
contingut d’aquesta moció que avui debatem és com un tir al cor
del model de televisió que va implantar el Partit Popular.
Tothom sap avui en dia que aquest no és el nostre model. És
cert que els partits que donam suport al Govern vàrem elegir
aquí mateix el director general de l’ens i no és menys cert que
de llavors ençà s’han produït alguns canvis positius en el
funcionament dels mitjans de comunicació públics en aquesta
comunitat. 

Avui en dia ens podem felicitar que la televisió ralli la nostra
llengua, ralli el català. Els informatius són avui més
independents que abans, no sé si ho són del tot, però ho són més
i s’està abordant la contenció de la despesa, que és
imprescindible abordar avui en dia; canvis positius, però
insuficients. Malauradament el model de funcionament continua
sent el que ens va deixar el govern del Partit Popular amb totes
les càrregues que açò significa i que ara patim. Per tant, des del
Grup Socialista hem de dir clar que no ens sentim especialment
qüestionats per aquesta moció i celebram que finalment el Partit
Popular hagi entès que aquest model de televisió era
absolutament inviable. Allò que ahir era una televisió modèlica
per al Partit Popular avui és un monstre insuportable. Ha canviat
d’opinió? Només els podem donar l’enhorabona, nosaltres fa
estona que ho diem açò.

Sense cap dubte s’imposa un canvi, Sr. Serra, no sé si
estarem d’acord tots els partits amb els extrems d’aquest canvi,
amb la profunditat d’aquest canvi, amb les maneres com s’ha de
desenvolupar aquest canvi, però és evident que no podem seguir
d’aquesta manera si volem mantenir uns mitjans de
comunicació públics que siguin sostenibles econòmicament i
que desenvolupin un autèntic servei públic per als ciutadans
d’aquesta comunitat.

Altrament aquests dies vivim esdeveniments molt
directament relacionat amb el que avui parlam, el judici per la
demanda del sindicat de periodistes contra IB3, o les
convocatòries de vaga dels treballadors de les empreses
contractades, que avui de matí hem pogut veure aquí fora, ens
donen a entendre que aquest debat avui és de gran actualitat i
que de nosaltres depèn en bona manera donar solucions i
sortides a tota aquesta conflictivitat. No hauríem de caure, però,
en la temptació de precipitar-nos amb l’anàlisi de la situació i
molt manco amb la presa de decisions per solucionar-ho, açò ho
dic tant pels que proposen la moció com per a la resta de grups
que som aquí representats; tots saben vostès que una bona
decisió requereix que se li dediqui un bon temps i un temps que
hauríem d’invertir a construir acords i a generar complicitats
enlloc de tirar-nos els trastos pel cap i engegar cercles viciosos
de retrets.
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Si volem tenir una bona televisió i una bona ràdio
emplacem-nos a prendre la millor de les decisions, acceptem el
repte de posar-nos d’acord i segur que encertarem de ple. En
aquesta línia, volem proposar al portaveu del Partit Popular
alguns canvis sobre la moció que ens ha presentat i volem
suggerir alguns matisos que ens permetin votar a favor de les
seves propostes que, a partir d’ara, si és així, també seran les
nostres.

Li he de dir que al punt 1 nosaltres no li podrem votar a
favor, no creim que entrar dins la dinàmica de la conflictivitat
laboral que tenen les empreses contractades a IB3 sigui la millor
manera d’expressar-se d’aquest Parlament; els treballadors
defensen els seus drets i l’únic que nosaltres podem dir és que
aquests drets s’han de respectar.

En canvi, el punt 2 sí que ens sembla adequat pel que ha de
dir aquest Parlament i el votarem a favor.

Pel que respecte al punt 3, entenem que té dues parts ben
diferents i que es mesclen unes coses amb les altres; nosaltres
estam d’acord amb tot l’apartat de les infraestructures, ens
sembla adequat que la televisió hagi de tenir-les. En canvi, la
segona part, pensam nosaltres que tot el que fa referència als
proveïdors és una cosa que d’una manera o de l’altra es fa en
aquests moments i en qualsevol cas dependrà d’aquells
contractes que es facin i dels seus plecs de condicions.

Respecte del punt 4, sap vostè que som ferms defensors d’un
nou model, ho hem dit abans en aquest mateix moment, ho diem
a tothom que ens vol escoltar; som ferms defensors que el
director general de l’ens de Radiotelevisió s’elegeixi en aquesta
cambra i s’elegeixi per una majoria qualificada, no sé si seran
els dos terços o serà una altra cosa, però sí una majoria
qualificada, però sap vostè que nosaltres entenem que tot açò ha
de començar amb el debat i l’aprovació d’una nova llei, i per a
nosaltres açò és important. Per tant, no podrem votar a favor de
la seva proposta perquè vostès ens proposen que canviem,
primer, el director general, i després en parlarem, i nosaltres açò
no ho podem acceptar, perquè ja coneixen vostès el que van fer
amb el nou director general que van elegir quan no hi havia cap
llei que regulés com s’havia d’elegir, és a dir, el van triar a dit.

La proposta número 5, nosaltres ens manifestam favorables
a la proposta de transacció que ha fet el portaveu d’Unió
Mallorquina, així com a les dues propostes d’addició que li ha
fet el portaveu d’Unió Mallorquina que estan en referència tant
amb el punt 3 com amb el punt 4 que vostè ens proposa i que
entenem que queden millor redactats i reflecteixen molt millor
les nostres propostes. És a dir, per un costat la necessitat que
IB3 tengui infraestructures físiques i mobiliàries a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i la necessitat també que es faci
una llei en aquest Parlament, dins aquesta legislatura, que reguli
com s’elegirà el director general, però qualque cosa molt més
important que expliqui quin és el model de televisió que
desenvoluparem a les Illes Balears des dels poders públics.

I si m’ho permeten, els faré quatre cèntims del que nosaltres
entenem per aquest nou model, molt breument. Crec que hem de
parlar, sempre que parlam de nou model, de tres pilars
fonamentals: el pilar del finançament, el pilar del model
empresarial i el model del producte. Hem de parlar d’un canvi
de model on el finançament ja no sigui un ròssec insuportable,
on no hi hagi un dèficit excessiu, un finançament que sigui
assumible per l’economia de la nostra comunitat autònoma; un
finançament, en definitiva, que estigui a disposició de la
capacitat de pagament que tenen els ciutadans d’aquesta
comunitat. Hem de dir, i sabem, que aquesta televisió quant al
seu cos per càpita d’habitants es troba amb les més cares
d’Espanya, per tant nosaltres hem de donar una passa endarrera
en aquest aspecte, hem de cercar un model de finançament que
sigui suportable, que sigui assumible per la nostra comunitat
autònoma.

Un model empresarial també és necessari, un nou model
empresarial, un model empresarial on les empreses que
contractam, com ho diríem, tan dependents de la televisió. Avui
en dia, quan parlam de crear teixit empresarial entorn de l’ens
de la ràdio i televisió pública, no parlam de fer empreses que
depenen exclusivament d’aquesta feina per sobreviure, parlam
de fer empreses fortes, robustes, que puguin treballar tant si la
televisió pública les contracta com si no, han de poder treballar,
volem que hi hagi feina a empreses dins el camp audiovisual
que siguin fortes i robustes, que tenguin muscle empresarial, no
dedicats només a donar feina o a fer feina per a la televisió.

I així mateix, també volem una televisió que no tengui tots
els seus treballadors subcontractats, volem una televisió on la
seva insígnia, que són els informatius, estiguin fets pel personal
propi de la casa, on la cadena de comandaments, la cadena
d’ordre no es rompi en cap moment i on es pugui oferir als
ciutadans el que nosaltres en diem informació de servei públic,
informació de servei públic.

Aquest nou model és molt important perquè ha de definir
què entenem de la televisió com a producte, com a producte a
oferir als ciutadans, i aquí enganxam amb aquesta idea de nou
servei públic; és a dir, si volem que tengui servei públic, el
producte ha de ser de servei públic, no potser qualsevol cosa,
hem de definir en aquesta llei que proposam aprovar en aquest
Parlament què ha de ser aquest servei públic. Per tant, els parl
d’uns mitjans audiovisuals més econòmics; menys endeutament;
pla de sanejament; serveis informatius propis i amb personal
propi; més independència de la línia editorial envers els partits
polítics i el Govern; finançament dels serveis públics mitjançant
un contracte-programa, que això és molt important; nova llei
dels mitjans audiovisuals, és del que parlam; creació d’un
consell audiovisual amb funcions de regulador, una cosa també
molt important, un regulador extern, independent, que pugui
incidir sobre el producte que emet aquesta televisió; el català
com a llengua oficial, que és una cosa que ja tenim, i
evidentment, l’elecció del director general per una majoria
qualificada del Parlament.
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Nosaltres entenem que aquestes són les bases del que ha de
fer aquest Parlament, discutir una nova llei, aprovar una nova
llei, que parli de com s’ha d’elegir el director general; que parli
de com s’ha d’estructurar la televisió pública; que parli de com
aquesta televisió es suportarà econòmicament; en definitiva, que
creem una cosa que doni servei als nostres ciutadans, que és la
nostra obligació.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant?
Sr. Serra, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors portaveus,
senyores i senyors diputats. En primer lloc, agrair el to no
només de les seves intervencions, sinó també de l’oportunitat
que hem tengut de debatre conjuntament quins eren els punts
més adequats. Evidentment, tenim punts d’encontre, punts que
no ho són, jo fins al darrer moment els convidaré a assolir
alguns dels punts que entenc que són fonamentals per poder
tirar endavant. I és que podem tenir tots els millors propòsits del
món, però els hem de posar en marxa, i no sé si obvien que ja
duim divuit mesos i en aquests divuit mesos no hem estat
capaços, i direm tots, no hem estat capaços que hi hagi aquest
canvi en aquest Parlament i que aquest canvi sigui clar, decidit
i definitiu, i això no s’ha dut a terme. I al que la seva proposta
ens du és a seguir així fins al final de la legislatura, la qual cosa
ens du a l’escenari, també complicat, que evidentment
determinarem un model que haurà d’aplicar el següent que
vendrà i aquí el compromís del Govern actual serà nul en
aquesta qüestió. I això em preocupa, perquè al final no deixa de
ser una manera d’escurrir el bulto i deixar el marró per al costat
i això crec que no és positiu.

Quant al model, no serà tan dolent si als divuit mesos que
duim i el que ens queda és el que vostès utilitzen, no serà tan
dolent, i puc admetre que potser va ser un model bo per arrancar
i tal vegada ha de tenir alguns canvis al llarg del seu camí.
Faltaria més, segur que d’aquí deu anys, quan tenguem un
sector audiovisual més desenvolupat si les coses canvien,
haurem de parlar d’altres necessitats, perquè tal vegada les
empreses tendran el múscul necessari, efectivament, per tenir
les seves infraestructures, per tenir les seves propostes i no
hauran de menester res d’IB3 per poder arrancar, però avui no
és així, és que avui no tenim un sector audiovisual implantat i
amb aquesta fortalesa. Per tant, hem de donar les passes
oportunes.

L’altra qüestió és la que fa referència al huevo o la gallina,
si em permeten l’expressió, aquí sí que compta que és abans el
huevo o la gallina i és que en aquest cas entenem que és
fonamental, imprescindible, per objectivar la gestió d’IB3
primer canviar l’equip directiu, i és que, si no, no ens ho
creurem; qui ha de proposar un model de ràdio i televisió a les
Illes Balears que sigui creïble, que sigui objectiu, que tengui tots
els elements que corresponen a una gestió moderna i eficaç, si
no és un equip professional que sigui creïble per part de tots els
presents. Vostès parlen d’herència, però jo els puc parlar també
de resultats actuals, mirin, l’herència que de moment els vam
deixar va ser una audiència que és el doble de la que vostès han
aconseguit, i això és una cosa a millorar. Mirin, és que l’actual
gestió de la qual n’estan tan orgullosos, fa que una senyora com
la -per cert, no havia passat mai que a una tertúlia hi hagués una
candidata nacional d’un partit polític específic a una tertúlia
com a periodista, això amb la nostra gestió no passava i ara
passa-; per tant tenim coses a canviar, però també de la gestió
d’ara.

En aquest sentit, el que vull dir és que els segueix convidant,
primer de tot, a tenir en compte el punt número 1 que em pareix
realment important. Mirin, sí que és important que IB3 tuteli
com es duen a terme els canvis d’una concessionària a una altra
d’IB3. Ho pot fer, si ho vol fer; els deman un esforç en aquest
sentit per acceptar el punt número 1, en què hi havia hagut
alguna voluntat d’aprovar-lo per part d’algun dels partits, però
no m’ha arribat cap proposta en aquest sentit. Entenc que queda
redactat com està i com ha estat proposat per part del Partit
Popular.

Quant al número 2 els agraeix que el tenguem en compte,
que l’aprovem conjuntament, creim que és positiu.

Quant a les seves propostes d’addició dels punts 3 i 4,
acceptam les propostes d’addició, però també els he de dir que
no renunciam que es tengui en compte un element que
consideram fonamental i és que dins els contractes que emet
IB3 no es tengui en compte el tema de les instalAlacions, sempre
i quan n’hi hagi unes d’IB3 que puguin suplir aquesta funció,
perquè això dóna la igualtat d’oportunitats a tot l’arc d’empreses
que hi ha en el mercat i que per tant existeix i la igualtat
d’oportunitats que avui no existeix, que avui no existeix
almenys a les darreres contractacions. Creim que és fonamental
i important.

També la representació de totes les illes i es parlava que això
té un cost. Sí, evidentment, IB3 té també un cost de 70 milions
d’euros que és igual que la Universitat, però ha de ser rendible
i per rendible ha de ser representatiu, no volem una IB3 i estic
convençut, Sr. Ribalaiga, que vostè tampoc, una IB3 que no
estigui representada a totes les illes que no contempli la cultura
de totes les illes i informació de totes les illes, fonamental, i
perquè això sigui així amb caràcter de continuïtat hi han de ser
les instalAlacions, i això entenem que és fonamental.



2158 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / 2 de desembre del 2008 

 

I també que hi hagi contractes que facin possible que
aquestes instalAlacions siguin utilitzades per les empreses que es
puguin desenvolupar a cadascuna de les illes, no només les illes
han de ser a Mallorca, també tenen dret de ser a Menorca, a
Eivissa i a Formentera, cosa que avui per avui no és així,
perquè, fills meus, doncs el camí que duim és d’una certa
centralització en aquest sentit i evitar que es desmuntin, que es
desorganitzin les empreses a cadascuna d’aquestes illes, perquè
el resultat ens diu que això és així.

Per últim, dir-li que, ... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, sí, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Presidenta, una vegada més, gràcies per la seva
generositat, que serà de trenta segons més si m’ho permet.

Just per dir-li que, per últim, hi ha una proposta de parlar
d’un tema de canals en català de TDT, efectivament aquest és
un debat que queda posteriorment, no està relacionat amb
aquesta qüestió.

I dir també que, senyores i senyors diputats, és fonamental
que ens plantegem seriosament el tema de l’equip directiu, ens
plantegem seriosament si efectivament volem consensuar aquest
model, el qual suposa renúncies per part de tots, evidentment
per part també del Partit Popular, però tenguin en compte que
els canvis que vostès proposen, la manera de gestionar que
vostès ens proposen ens du a un final de legislatura, potser amb
alguna conclusió que amb la bona voluntat de tots serà possible,
però que no serà cap solució per als problemes que tenim avui,
que tendrem l’any que ve i potser fins i tot l’altre.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Una aturada per aclarir la
transacció i les addicions que s’han presentat i quan estiguin
d’acord farem la votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

...del punt 6 i del punt 7, però com que no hi ha acord en tots
els punts, anirem fent les votacions punt per punt.

Passam a votar, i votam el punt número 1 de la proposta del
Partit Popular.

No es preocupin. Hem fet massa via.

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Si els sembla bé passam a votar. Votam el punt número 1.

Sí, 26; no, 29; cap abstenció. Per tant no s’aprova.

Passam a la votació..., es pot entendre, senyores i senyors
portaveus, que el número 2 queda aprovat per assentiment?
Doncs aprovat per assentiment.

El punt número 3... 3 i 4? 3 i 4, passam a votar-los. Votam.

Sí, 26; no, 29; cap abstenció. Per tant no s’aprova.

I entenc que el punt número 5, transaccionat, més 6 i 7
queden aprovats també per assentiment. És així, senyores i
senyors portaveus? 

(Remor de veus)

IV. Proposició no de llei RGE 9402/08, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a transferències de justícia.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a transferències de Justícia.
Pel Grup Parlamentari Popular té el Sr. José María Rodríguez
la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, desde
el año 2006 viene la comunidad autónoma negociando con el
Gobierno central la transferencia de Justicia a nuestra
comunidad. De todas las competencias que están pendientes de
ser transferidas es sin duda la más importante por tres motivos:
por afectar de forma general a todos los ciudadanos de Baleares,
por el número de funcionarios adscritos a este servicio y por la
necesidad de dotar a los órganos que imparten justicia en las
Islas de mayores medios, tanto en infraestructuras como
humanos, para que la justicia no sea, como hasta ahora, la
cenicienta de la Administración pública.

El pasado 24 de septiembre compareció el conseller de
Presidencia ante la comisión de asuntos institucionales para dar
cuenta de la situación en que se encuentran las negociaciones
Gobern balear Gobierno de la nación, y este diputado no tienen
noticias de que a día de hoy haya variado el panorama que
describió el Sr. Conseller en aquella comparecencia. En dicho
acto he de manifestar mi completa coincidencia con la
exposición que hizo el Hble. Conseller sobre la situación que los
órganos judiciales disponen actualmente en las Islas Baleares,
es decir, todos reconocemos que la situación de los juzgados de
Ibiza es sin duda la más grave que padece la Administración de
Justicia en nuestra comunidad, y comparto con el Sr. Conseller
la posición del Gobierno de no aceptar las competencias si no
queda resuelta la vergonzosa situación de las instalaciones
judiciales de Ibiza. 

Sin ser tan graves como el caso anterior, las infraestructuras
situadas en Manacor o Inca tampoco responden a los parámetros
exigibles con la dignidad hacia los usuarios de un servicio
esencial como es la justicia. En igual situación se hallan las
instalaciones de Mahón, aunque parece ser que hay prevista -si
bien todavía hay que ponerla en marcha- una solución para
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suprimir la carencia existente mediante la remodelación de las
actuales instalaciones ampliándolas también para futuras
necesidades. En Ciudadela, como anuncié en la comparecencia,
mi partido está dispuesto a apoyar los acuerdos necesarios para
que el ministerio pueda cumplir su promesa de dotar con un
nuevo edificio la sede de los juzgados de Ciudadela; el grupo
municipal del Partido Popular está en disposición de sumarse al
consenso necesario junto al resto de partidos presentes en el
municipio y adoptar el acuerdo preciso para ello. Pero
convendría avisar al Grupo Socialista y al resto de grupos de
Ciudadela, porque en el pasado pleno se llevó a aprobación el
cambio del solar a ceder (...) i el voto en contra del resto de los
grupos imposibilitó materializar este acuerdo. Por lo tanto
estamos dispuestos a sumarnos pero sería conveniente que
avisaran a los suyos para que la suma fueran dos y dos cuatro y
no dos y dos uno.

También tenemos pendiente de solucionar el grave problema
de Formentera, único lugar en España donde los ciudadanos
tienen que desplazarse a otro lugar para que se les administre
justicia. En las Islas Canarias son los juzgados los que se
desplazan a las islas menores -a La Palma, a El Hierro, a La
Gomera- para administrar justicia a los ciudadanos. En cambio
en las Islas Baleares son los ciudadanos de Formentera los que
deben desplazarse a otra isla para que la justicia les sea
administrada. Estoy convencido de que si la competencia fuese
ejercida por el Govern este problema no existiría, y estoy seguro
que está en el ánimo de todos la solución a esta dificultad
añadida que para los ciudadanos de Formentera supone a día de
hoy acudir a la justicia.

Conviene recordar asimismo que el año 2003 se creó el
partido judicial de Calvià. Hoy, el año 2008, cinco años más
tarde, todavía no han sido desarrolladas sus infraestructuras ni
ha sido dotado de órganos judiciales la nueva demarcación
judicial, con lo que ello significaría de alivio para el partido
judicial de Palma. Conviene igualmente recordar que tanto el
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares como la
Audiencia Provincial comparten el mismo edificio con los
inconvenientes que ello representa, y la falta de espacios para
ambos órganos judiciales. Sin olvidarnos todavía que no ha sido
puesta en marcha la Oficina Judicial de Palma de Mallorca, que
en su presentación por el ministerio venía a representar la
panacea a todos los problemas cotidianos de la justicia en
nuestra ciudad; de eso hace ya casi cuatro años.

No quiero tampoco dejar de lado la dejadez en la falta de
inversiones y de financiación que padecen los juzgados de paz
de cada municipio, que si bien es cierto no tienen grandes
competencias en materia de justicia poseen en exclusiva la
competencia de la inscripción y el mantenimiento del Registro
Civil, instrumentos que además de ser necesarios para
numerosas gestiones administrativa son vitales a la hora de
acometer la memoria histórica de nuestros pueblos. 

Es cierto que el panorama que expresó el Sr. Conseller en su
comparecencia y que refleja fielmente la cruda realidad de la
Administración pública de Justicia en las Islas Baleares a día de
hoy no anima a asumir esta competencia, pero estoy seguro,
también convencido, que la proximidad en el ejercicio de esta
responsabilidad por la comunidad autónoma será un incentivo
sin duda para mejorar este estado de cosas, y de esta forma
plantear las soluciones más adecuadas, que mejor resuelvan las

necesidades tanto de los órganos judiciales como de los
ciudadanos que acuden a la Administración de Justicia en
solicitud de que ésta les sea administrada.

Por este motivo hemos presentado esta proposición no de ley
que contiene dos puntos; uno en el que instamos al Govern a
que continúe los estudios que posibiliten cuantificar
adecuadamente tanto los déficits en plantilla orgánica en la
actualidad como los que se derivan del desarrollo de la Ley de
planta, así com el estado de las infraestructuras con que cuenta
el Ministerio de Justicia en las Islas Baleares para ser
transferidas, todo ello encaminado a cuantificar
convenientemente su situación para garantizar en la
transferencia los recursos necesarios que permitan ejercer
adecuadamente estas competencias.

En el segundo punto materializaríamos un acuerdo que
visualice ante todos los órganos implicados que el Govern de las
Illes Balears cuenta, al negociar esta transferencia con los
criterios que anteriormente hemos expresado, con el apoyo y el
respaldo de las fuerzas políticas presentes en este Parlament. 

De ahí, Sra. Presidenta y señoras y señores diputados, que
confiamos que esta proposición de ley, encaminada a dar apoyo
al Govern en su relación con el Gobierno de España para
conseguir transferir las competencias en materia de justicia en
nuestra comunidad de acuerdo con el contenido de la misma,
reciba el voto favorable de esta cámara. En ello confiamos y
aguardamos que la adopción del mismo sirva para mejor
posicionar a nuestro gobierno en las difíciles negociaciones que
para materializar esta transferencia se han de llevar a cabo.

Muchas gracias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Passam al torn de fixació de
posicions, i en primer lloc té la paraula pel Grup Mixt el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Jo crec que és un bon moment aquest
per parlar de transferència de Justícia i d’altres, ja que són
també moments d’incertesa en qualsevol dels altres àmbits de
la nostra comunitat. Com el conseller de Presidència va dir a
comissió, no estava segur que es poguessin negociar molt
aquestes competències; em va deixar un poc la idea i la
impressió, i obr cometes, que seria un poc un trágala, no? Jo
esper que no sigui així i es puguin negociar i obtenir els millors
rendiments possibles. Les competències han de venir a les
nostres illes amb la suficient dotació econòmica perquè aquesta
competència no neixi ja deficitària, com ha passat en anteriors
ocasions en el traspàs de competències de l’Estat a la comunitat
autònoma.
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També és un bon moment per incloure totes les mancances
de justícia de les Illes, dels municipis i, per suposat, com havia
dit abans el portaveu del Grup Popular, de Formentera, a causa
del compromís -i en principi esperem que sigui així- de
modificar la Llei de demarcació i planta judicial durant l’any
2009. I encara que no sigui tot ni sigui suficient, ja que el 2003,
com també ha apuntat molt bé el portaveu, a Calvià es va
incloure un jutjat però encara a dia d’avui no funciona ni hi ha
previsió que existeixi. Per tant jo crec que la conclusió és que,
a part d’unes competències ben dotades, s’hauran de fer els
estudis necessaris per incloure i corregir les mancances existents
actualment i preveure amb aquestes competències també les
partides per a futures necessitats derivades de la modificació,
com he dit abans, de la Llei de planta. 

Crec que tots tenim ben clar quines són les mancances més
importants de Justícia a Balears, el portaveu anterior n’ha
expressat unes quantes; també tots tenim ben clar quina xifra
evidentment és un mínim i que no podem baixar d’aquesta xifra
per entendre unes competències dignament dotades. I parlant
també de mancances li faria l’esmena ara mateix, al punt primer
i quan acaben les dues paraules d’“el desenvolupament i la
implantació”, seria afegir “i la modificació de la Llei de planta
per incloure-hi, entre d’altres, el jutjat de Formentera”, i llavors
seguim amb la frase que vostè m’ha expressat a l’apartat a). Jo
sé que han fet feina avui matí per intentar consensuar una
proposta conjunta, però crec que a la proposta final, i vostès
mateixos ho han expressat així, els portaveus, crec que també si
s’inclou aquesta frase no hi haurà cap problema, si es té la
voluntat d’incloure-hi també l’esmena que ara mateix faig. Crec
que és una esmena fàcil i una esmena totalment assumible.

I també podríem parlar de la situació, que també es pot
produir, de si es modifica la Llei de planta però no s’instaura el
jutjat, com passa i s’ha anunciat abans a Calvià. Crec que per a
aquest cas hauríem d’estudiar i habilitar solucions transitòries
però preparades per durar alguns anys, vista l’experiència, i que
mentre s’implantin jutjats als llocs on ara no n’hi ha, i que ho
preveu la Llei de planta o la seva modificació, jo crec que estic
parlant, per exemple, evidentment de Formentera o d’altres llocs
on no hi ha jutjats, idò uns dels jutjats creats a altres bandes o
per exemple a Eivissa. Jo plantej aquesta possibilitat com ja va
fer el portaveu de Justícia del Partit Socialista a les Corts de
Madrid, prevista també a la Llei Orgànica del Poder Judicial a
l’article 269, per solucionar els problemes dels llocs on no hi ha
jutjats encara però que està previst a la Llei de planta o bé està
previst incloure-hi també jutjats a certs llocs dins la futura
modificació de la Llei de planta. I no vull posar a l’esmena que
li he plantejat ara mateix aquesta darrera apreciació perquè
tampoc no vull comprometre i crec que s’ha consensuat el vot
positiu de tota la proposició no de llei; jo crec i entenc, i esper
que sigui així, que es pot aprovar sense cap problema. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. També pel Grup Parlamentari
Mixt intervé per un temps de 5 minuts el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, en
primer terme dir des d’Unió Mallorquina que estam bàsicament
d’acord amb els arguments explicitats pel portaveu del Grup
Parlamentari Popular. És evident que la situació de la Justícia a
les Illes Balears no és la desitjable, és evident que el gran
problema per a la transferència de la competència es troba en els
equipaments, en els edificis, que no reuneixen les condicions
adequades i que necessiten una ampliació i una reforma
importants i per tant aquest és el punt de discrepància entre el
ministeri i el Govern de les Illes Balears. Entenem que ja la
legislatura passada es varen fer un plantejament adequat i uns
estudis sobre com havia de venir transferida i dotada aquesta
competència de Justícia, i que aquesta tasca s’està continuant i
mantenint al llarg de la present legislatura. 

Només a efectes de millorar la redacció de la proposta del
Grup Parlamentari Popular li plantejaríem una transacció, que
crec que vostè disposa d’ella, que diria el següent: al primer
punt, “continuar les tasques que actualment es duen a terme per
tenir un adequat diagnòstic de la situació de l’Administració de
Justícia a les Illes Balears mitjançant els treballs, els estudis i
demés actuacions necessàries per tan de quantificar
adequadament el cost de les funcions i els serveis en matèria de
provisió de mitjans personals, materials i econòmics, així com
el desenvolupament i la implantació de la Llei de planta i la
creació del jutjat de Formentera per al funcionament adequat de
l’Administració de Justícia de les Illes Balears”; hi
incorporaríem per tant l’esmena in voce que feia el diputat
d’AIPF.

El segon punt diria: “en la transferència de les funcions i els
serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de provisió de mitjans personals,
materials i econòmics per al funcionament de l’Administració
de Justícia, l’Estat ha de garantir els recursos necessaris que
possibilitin l’exercici adequat d’aquestes competències per part
del Govern de les Illes Balears d’acord amb les conclusions que
resultin del diagnòstic de la situació i de la quantificació del cost
que presenti el Govern de les Illes Balears”.

Aquesta seria la proposta de transacció que va molt en la
línia de la proposta realitzada pel Partit Popular i que
consideram que són les garanties adequades per realment
escometre aquesta transferència d’una competència, no sé si la
més important però sí una de les més importants que tenen
pendents les Illes Balears en aquest moment. Per tant, amb
aquest esperit de consens, suposam que el Grup Parlamentari
Popular acceptarà la transacció. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, començaré la meva intervenció amb la major claredat
possible: el nostre grup parlamentari, BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, dóna suport a la proposició no de llei i li dóna
suport perquè hi està absolutament d’acord; sense més matisos
ni objeccions el nostre vot, sigui el que sigui, serà favorable.
Encara que també compartim que la redacció es pot millorar i
ampliar, estam d’acord amb el text actual, però creim que és bo
que es millori. Si més no li donam suport perquè estam parlant
de motius obvis, perquè el primer punt demana que s’estudiïn
i es quantifiquin les necessitats reals de l’Administració de
Justícia a les Illes Balears. El segon punt -en realitat són dos
punts però que es divideixen, per tant són tres- el segon punt
demana que la transferència no s’accepti si no ve amb la dotació
adequada per donar resposta a aquestes necessitats que s’han
establert al punt 1.

I el tercer punt demana que aquest parlament doni suport al
Govern en les negociacions al respecte, que desitja que siguin
breus i profitoses.

Açò són en essència, despullat de la fraseologia lògica i més
enllà de la llista de mancances que ha relatat el portaveu Popular
i que hi coincidim, però açò són en essència els tres punts de la
proposició no de llei que presenta avui el Partit Popular. Idò,
d’acord, absolutament d’acord, és exactament allò que venim
demanant i repetint des del nostre grup parlamentari des de fa
anys, de fet basta recordar o cercar a la base de dades d’aquesta
cambra la proposició no de llei que jo mateix vaig defensar a la
legislatura passada, a la Comissió d’Assumptes Institucionals,
concretament el 15 de setembre del 2004, i que, esmenada i
concretada pel Partit Popular, va ser aprovada per unanimitat.
Fa més de quatre anys ja demanàvem amb unes altres paraules
exactament el mateix que el que votarem avui. De fet, a la meva
intervenció d’aquell moment, ja deia textualment: “Hem
d’assenyalar, així mateix, que aquesta possibilitat d’assumir les
competències de Justícia és present al nostre Estatut des de
l’any de la seva aprovació. Consideram que ja és ben hora, però
hauríem de saber què vol dir o què hauria de voler dir tenir a les
nostres illes l’administració de justícia. Vol dir o hauria de voler
dir que s’han de transferir tots els mitjans que resultin necessaris
per l’adequat funcionament de jutjats, tribunals i fiscalies.”

En definitiva, creim que hem d’assumir allò al que tenim
dret i ho hem d’assumir amb la dotació suficient i amb les
mancances resoltes. Malauradament han passat quatre anys
d’aquestes paraules i encara la situació és exactament la
mateixa.

Però no cal remuntar-se tan lluny, aquest és un tema
recurrent en aquesta mateixa legislatura, i de fet ja se n’ha parlat
bastant vegades, la darrera, com ja ha dit el portaveu Popular, fa
un poc més de dos mesos a la compareixença del conseller de
Presidència a la Comissió d’Assumptes Institucionals.
D’aquella compareixença en vam poder extreure diverses
conclusions, pensem que de fet, el Partit Popular, i crec que no
ho ha amagat gens el Sr. Rodríguez, ha traduït en una iniciativa
parlamentària les paraules que precisament va pronunciar el
conseller de Presidència en aquella compareixença. I açò no és
una crítica, al contrari, no ens sembla malament que s’exigeixin
compromisos i que el funcionament del Parlament de les Illes

Balears, en sessió plenària, sigui clar i unívoc. En definitiva, el
que el conseller de Presidència ens va exposar allà és el que
avui el Partit Popular ha dut a votació a sessió plenària, cosa que
ens sembla bé, però que, en certa manera, hem de fer saber i ho
hem de deixar palès, que el conseller de Presidència ja s’hi
havia compromès.

Constatam, llavors, sembla que és així, constatam una
coincidència en aquesta temàtica entre Govern i oposició. Però
ara em permetran que em desviï un poc del tema central, perquè
aquesta coincidència pot tenir una greu fissura, un greu
problema que al nostre grup preocupa extraordinàriament i que,
almanco, encara que no m’escolti massa gent, almanco vull que
consti absolutament en acta; és un problema al qual n’ha fet una
alAlusió de passada el portaveu diputat per Formentera, em
referesc a una possible situació que ningú no desitjaria. A la
mateixa compareixença del passat setembre, que ja he esmentat,
jo mateix assenyalava aquest greu perill, deia textualment: “No
pot passar amb Justícia el que va passar en Educació, la
transferència en Educació va ser acceptada per un govern del
Partit Popular, per molts de milers de milions de pessetes -
llavors anàvem amb pessetes- manco del que tots els estudis
deien que eren necessaris. Tampoc no voldríem que passés el
que va passar amb la transferència de sanitat, es va haver
d’assumir via xantatge, i de fet, Sr. Conseller -li deia jo a la
compareixença del conseller de Presidència-, li vull dir que
m’ha intranquilAlitzat molt que vostè no descarti que ens pugui
tornar a posar en una situació d’aquestes característiques.”

I és que a l’esmentada compareixença el conseller de
Presidència no va descartar ni molt manco, el contrari, va
reafirmar que hi havia la possibilitat que el xantatge que les Illes
Balears patírem el 2001 a la transferència de Sanitat, es repetís
ara amb la transferència de Justícia. És a dir que tornéssim a
sentir allò de hace mucho frío afuera i que es vinculés i es
condicionés l’acceptació d’una administració de justícia mal
dotada a la participació en el nou sistema de finançament que
s’està negociant.

Concretament, i perquè també quedi en acta de sessió
plenària, les paraules del Sr. Conseller de Presidència varen ser
les següents: “A nosaltres no ens agradaria arribar a aquest
escenari, però tampoc no el podem descartar, perquè
naturalment el Govern central funciona amb els seus interessos,
independentment de colors polítics, i el Govern central té molt
clar que vol acabar amb el procés de transferència d’aquesta
competència a les set comunitats autònomes que encara no la
tenen com més aviat millor”. Bé, davant aquesta possibilitat,
que esperem que només sigui una possibilitat i no una certesa,
el nostre grup parlamentari, si va per endavant, vull avisar que
serà belAligerant; pensam que no hauríem de ser en solitari,
pensam que hauria de ser el Govern de les Illes Balears i que
hauria de funcionar, pels seus interessos, com ens ha dit el
conseller de Presidència que feia el de Madrid, independentment
dels colors polítics.
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Demanam que si es dóna aquesta situació indesitjada, esper
que indesitjada per a tots, de xantatge polític, el Govern de les
Illes Balears ho denunciï amb absoluta contundència. Demanem
també la unitat de totes les forces polítiques en contra d’aquest
possible xantatge. Demanam, en definitiva, que les Illes Balears
tenguin una veu comuna més enllà de partidismes.

Però bé, tots també som conscients que un xantatge de
vegades te l’has d’engolir, és el que va passar amb Sanitat.
Volem dir també clarament que si ens hem d’engolir aquesta
situació que, segons el conseller de Presidència, es planteja com
a possible, el nostre grup parlamentari ho denunciarà
fermament, no callarà, perquè sens dubte no tenim cap pacte
amb cap partit a Madrid, el tenim a les Illes Balears, i les
injustícies a nosaltres no ens faran callar.

Però esperem i desitgem que guany el seny i que els esforços
negociadors, que em consta que es fan des de la Conselleria de
Presidència, els ho ben reconec, arribin a bon port i que
s’esvaeixin aquestes possibilitats indesitjades. Des del nostre
Grup Parlamentari BLOC i PSM-Verds tenim un únic
compromís, ho hem demostrat al llarg dels anys, un compromís
amb la nostra terra, i en aquesta legislatura demanam
exactament el mateix i amb les mateixes paraules que
demanàvem la legislatura anterior: l’acompliment del nostre
Estatut d’Autonomia i un tracte mínimament just des de Madrid.
I en aquest camí ens hi trobaran sempre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats. Davant
la proposició no de llei que avui ens ha plantejat es pot veure
que el nivell de diàleg, pot ser votam no, però tenim la capacitat
del diàleg i jo pens que és una tònica que duem en aquesta
legislatura, simplement ho vull posar de manifest.

Però també vull posar una qüestió important i amb tota
claredat explicar la importància de promoure un acord i, en
principi, vull fer el reconeixement al grup proposant, crec que
és correcte i veure totes les diferents iniciatives parlamentàries
que s’han produït, que hi han hagut desavinences, però poc a
poc hem arribat, crec, a una de les últimes resolucions i en
plenari i per tant hi ha hagut un esforç per arribar a un acord
unànime. Jo no parlaré en nom de la resta que han intervengut
ni del proposant, però sí que en nom del Grup Parlamentari
Socialista explicaré a la cambra la raó de ser de per què volem
un acord. Perquè el Parlament de les Illes Balears, com a
primera institució de les illes, necessita un acord unànime sense
fissures de quin tipus de transferència de justícia volem. Per tant
volem donar aquest mandat al Govern de les Illes Balears amb
el suport de tots. Crec que amb aquestes paraules senzilles però
clares és suficient per entendre el missatge d’una forma clara
que envia el Grup Parlamentari Socialista.

Però no tot són flors i violes, i tenim també uns antecedents
que ens han de fer veure com s’han produït les transferències en
aquestes illes. I ho dic amb una perspectiva històrica, encara que
sigui de curt termini, però no podem acceptar transferències que
poc a poc han hipotecat aquesta comunitat autònoma en termes
deficitaris, privant als ciutadans de les illes de polítiques, perquè
hem hagut de cobrir uns dèficits, tenint com a aspiració un canvi
de model econòmic que ens pugui millorar aquest dèficit. Per
tant, hi ha qualque portaveu que m’ha precedit en l’ús de la
paraula que ha apuntat: “allò d’Educació mai mes”; no entraré
a qui governava ni res, és a dir, mai més. Transferències que se
saben mal dotades, mai més, perquè és perniciós per a la
comunitat autònoma i per als ciutadans que aquí viuen. I crec
que l’experiència perversa que es va produir quan es va produir
la transferència de Salut no s’ha de tornar a produir mai més.

Fuera del sistema hace frío, això hem de mirar que aquests
tipus d’actituds les deixem per al passat i estic convençut,
responent o acceptant el repte plantejat des del BLOC PSM-
Menorca, que això és del temps del passat, per tant estic
convençut que el Govern de l’Estat amb el Govern de les Illes
Balears el respecte institucional és una de les claus perquè es
produeixi una transferència d’una forma correcta. Per tant, el
plantejament de dir que seran clars a l’hora de denunciar si això
es produeix no em preocupa, perquè estic convençut que
únicament ho va plantejar amb uns termes hipotètics, però estic,
i ho dic des del meu profund convenciment, que això no
succeirà.

Però, per què fem totes aquestes referència i per què aquesta
preocupació per la Justícia? Evidentment, ho diu una persona
que humilment coneix la justícia a les Illes Balears i que ha
potejat molts jutjats a les diferents illes, i per modificacions
legislatives que no venen al cas, com és la introducció d’una
forma clara del principi d’oralitat, cosa que tots els que ens
dedicam al món del dret ho aplaudim, però mesures de tipus
jurídic han de dur les inversions materials reals per poder fer
eficaces les mesures. Què és el que ha succeït en aquestes illes?
El tema de personal, el tema de les infraestructures -vostè n’ha
fet una narració crec que bastant exhaustiva i ha apuntat, i
també ho va apuntar el conseller de Presidència a la seva
intervenció-, les infraestructures d’Eivissa són realment un
autèntic handicap econòmic en aquestes transferències, i això
únicament posa de manifest que allò no s’aguanta de peus; és a
dir, com estan avui les infraestructures a l’illa d’Eivissa, però hi
ha altres llocs com els que vostè mateix ha apuntat, que ha fet
un repàs de tot, i per tant creim que la negociació que es
produirà en infraestructures i en personal humà s’ha de fer amb
molta cura. Per una qüestió que jo plantejaré amb molta claredat
a tots, i això és una reflexió feta d’una persona que no està en
política i que viu en el món del dret, diu: quan la tingueu aquí
les reclamacions es multiplicaran per tres. Per una raó molt
òbvia, per tant l’anàlisi d’infraestructura ha de ser real; per això
l’estudi, i que s’ha recollit a la transacció que hem apuntat, és
molt important que no es faci a la lleugera, sinó de veure
clarament el tema de les deficiències que són importants.
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Per tant, jo no faré ni una lectura ni faré un repàs del que ha
estat la transacció aquesta, de la qual ja n’ha fet lectura el
portaveu Sr. Melià, únicament vull ressaltar tres qüestions: una,
la necessitat d’estar units amb aquesta proposició no de llei que
avui es planteja aquí, com a forma d’expressió de la voluntat de
les Illes Balears de tenir unes transferències de les competències
de Justícia amb suficient finançament. I vull esmentar per què
li don la importància també, ja ho he fet a l’anterior intervenció
i no té res a veure amb aquesta, però sí que ho emmarca d’una
forma clara: la situació de la Justícia en temps de bonança
econòmica no té tanta importància ni molt menys com en temps
de recessió i de crisi, perquè en temps de bonança econòmica
els jutjats estan buits, la negociació extracontractual és el que
funciona en el mercat, però és bastant previsible que l’increment
judicial, l’estadística judicial incrementi i és molt important que
la resposta judicial sigui l’adequada amb els terminis i amb els
temps, perquè si no es produeix un altre efecte, no desitjable en
una societat moderna, que és que els efectes van en cascada. El
retard d’una suspensió de pagaments en la tramitació o d’una
fallida o de qualsevol tipus de procediment, l’estancament
judicial produeix uns efectes que van en escala a tota la societat.

He volgut fer una intervenció marcant els quatre punts,
simplement vull felicitar el portaveu proposant per haver seguit
amb aquesta qüestió i haver acceptat la transacció, una
transacció en la qual crec que tots els grups hem coincidit amb
l’esperit i que hem fet un esforç per treure-la endavant. Esperem
que no passi el que deia el portaveu del Grup del BLOC que
d’aquí a tres anys tornem a parlar del mateix, perquè, si no, no
haurà servit de gran cosa aquest debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo
creo que es importante dejar claros dos o tres aspectos que han
pasado como a vuela pluma en estas intervenciones, lo que
viene aquí hoy es una proposición no de ley en apoyo al
Gobierno, venimos a apoyar al Gobierno para que negocie con
Madrid. Ya me hubiese gustado a mí, caundo era conseller y
negociaba estas transferencias, haber tenido también esta
propuesta, de ir a Madrid diciendo, oiga, mire usted, que no es
el Gobierno del Partido Popular, es toda la Cámara de Baleares
que respalda estas condiciones para que yo negocie la
transferencia, por lo tanto creo que es algo positivo; creo que es
algo nuevo, creo que es novedoso, no es usual, pero bienvenida
sea esta feliz coincidencia.

En segundo lugar, Sr. Melià y señores portavoces y Sr.
Mayans, yo acepto, yo vengo aquí hoy con un espíritu nadalenc,
hoy estamos en diciembre, primeros de diciembre, vengo casi
con un espíritu franciscano de aceptarlo todo. No entiendo por
qué hay que modificar todo el contenido de la propuesta, porque
dice lo mismo, pero como ustedes redactan mejor, yo soy
humilde, que he venido aquí con espíritu navideño y aceptarle
la propuesta que ustedes me hacen no, creo que está bien que de
vez en cuando hagamos algo de ésto.

Pero yo quisiera también pedir dos cuestiones. Ha de quedar
claro, la propuesta no lo dice, pero lo hemos introducido (...)
que quiere decir así, que lo que se tiene que tener en cuenta es
que en Calvià hay una planta autorizada, una planta judicial de
hace cinco años que tiene que tenerse en cuenta a la hora de
dotarla económicamente de espacios y de jueces, y que lo que
tiene que tener en cuenta la transferencia, y que, lógicamente
hay un acuerdo del Parlament, del Senado, y hay un acuerdo de
esta Cámara de que se cree un juzgado en Formentera de
primera instancia e instrucción, y que lógicamente como
también es oportuno ahora también tiene que tenerse en cuenta.

Con estos dos matices, y ya les digo señores diputados que
creo que es importante con estos dos matices, yo creo que hay
que felicitarse de que hemos sido capaces de aparcar diferencias
políticas para ir a lo principal, a conseguir que los ciudadanos
de Baleares tengan un servicio de justicia mejor que el que
tienen ahora. Y yo estoy convencido de que esta competencia
ejercida por esta comunidad y por este Gobierno o por el
Gobierno que le suceda será más eficaz, más rápida y mejor que
la que tenemos actualmente.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Rodríguez, si ens diu exactament com queda?

Tots els grups estan d’acord amb la modificació plantejada
pel Sr. Rodríguez?

(Remor de veus)

Els portaveus del PP i PSOE estan d’acord? Els altres
també?

Doncs queda aprovat per assentiment?

Queda aprovat per assentiment.

I sense haver-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

(Alguns aplaudiments)
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