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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, abans de
començar el plenari d’avui, guardarem un minut de silenci com
a mostra del més ferm rebuig d’aquesta cambra cap a la
violència de gènere, violència que ahir a la matinada es va
cobrar una nova víctima mortal en el municipi de Santanyí.

(Aplaudiments)

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. 13174/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a nous centres de salut a l'illa d'Eivissa.

La primera és relativa a nous centres de salut a l’illa
d’Eivissa i la formula la Sra. Marián Suárez. Té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Sr. Conseller, des del nostre grup entenem que
millorar la qualitat assistencial dels ciutadans i de les ciutadanes
passa, entre d’altres qüestions, per construir i per posar en
funcionament noves infraestructures sanitàries tant pel que fa a
l’atenció especialitzada, com podrien ser hospitals, com pel que
fa a l’atenció primària, centres de salut, unitats bàsiques, etc.

Amb aquesta pregunta ens volem centrar en l’atenció primària
i més concretament en els centres de salut que el Govern
construeix o té previsió de construir a l’illa d’Eivissa.

Des d’Eivissa pel Canvi consideram que una equilibrada i
ben dotada xarxa de centres de salut garanteix una millora del
servei sanitari a les persones perquè afavoreix la proximitat
geogràfica i contribueix a la reducció de targetes sanitàries per
metge garantint una millor atenció mèdica. Actualment es
troben en construcció dos centres de salut a Sant Jordi i a Sant
Antoni. Voldríem que ens digués, Sr. Conseller, quan tenen
previst que aquests centres estiguin dotats i puguin començar a
funcionar, a oferir els seus serveis?

D’altra banda està anunciada, també, la construcció d’altres
dos centres de salut a Sant Josep i a Vila que anirà lligada a la
concessió administrativa del nou hospital d’Eivissa. El passat 4
d’octubre en un mitjà local s’informava que dues UTE s’havien
presentat a aquest concurs i que pròximament es procediria, per
part de la conselleria, a l’obertura de la documentació i de
l’oferta econòmica i tècnica per decidir l’adjudicació. Ens
interessaria, per tant, conèixer, quan pensa, el conseller de Salut,
que començarà la construcció d’aquests dos centres i quins són
els terminis d’execució i de posada en funcionament?
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En resum, Sr. Conseller, ens podria dir en quina situació es
troben els nous centres de salut de Sant Jordi, Sant Antoni, Can
Misses i Sant Josep?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Vol el Sr. Thomàs fer ús de la
paraula? Té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Diputada. La Conselleria de Salut i Consum durant aquests dos
anys de legislatura realitza un esforç per millorar la primera
atenció sanitària que reben els ciutadans, que és atenció
primària. Per tant, allò que hem fet a totes les Illes també ho
feim a Eivissa.

A Eivissa, permeti’m, l’esforç encara és molt més evident
quan es compara amb altres èpoques. D’aquí a 2011, dins
aquesta legislatura, Eivissa comptarà amb cinc centres de salut
nous respecte de l’anterior legislatura. És a dir, una renovació
del 70% dels centres de salut de l’illa. El centre de salut de Vila
ja funciona, es va posar en marxa el mes de maig de l’any
passat, amb una inversió superior als 8 milions d’euros i en
futur pròxim els quatre centres de salut, que afectaran prop de
70.000 persones, entraran en funcionament. La situació, avui en
dia, és que el centre de salut de Sant Jordi, que substituirà una
unitat bàsica de l’any 1990, donarà una cobertura a quasi 10.000
persones i posarà, entre d’altres coses, a l’abast dels ciutadans
nous serveis com pediatria, infermeria de pediatria, cirurgia
menor i atenció a la dona.

A dia d’avui una obra que vàrem haver de modificar en els
seus inicis l’obra està acabada, estam pendent de la recepció,
l’equipament ja està adjudicat i en un termini que nosaltres
esperam que sigui d’un mes, és a dir cap a mitjans de novembre,
pugui entrar en funcionament. La inversió és d’uns 2.200.000
euros. El centre de salut de Sant Antoni de Portmany, que
afectarà quasi a 31.000 persones, tendrà també un major
confort, millores assistencials com són atenció bucodental o
atenció en salut mental. La inversió és superior als 7 milions
d’euros. L’obra està acabada, però estam pendents de la darrera
supervisió i de la certificació final. Per tant, esperam que a
finals o principis de l’any que ve pugui entrar en funcionament.

Quant als dos altres centres també seran una realitat ja que
van lligats al projecte de l’hospital de Can Misses. En aquest
moment, com vostè ha dit, el centre de salut de Can Misses i el
de Sant Josep de Sa Talaia ja han sofert el període de fase de
licitació, estudiam les ofertes que hi ha hagut per poder
adjudicar a principis de desembre, això podria possibilitar
començar obra dins desembre. Per tant, aquests centres de salut
en poc més d’un any podrien funcionar. Aquests dos centres, el
de Sant Josep és una inversió de 2.300.000 euros i el de Can
Misses és de 2.300.000 euros. 

Per tant, són inversions que en total sumen 13 milions
d’euros que si ho ajuntem amb el projecte del nou hospital que
és superior als 110 milions d’euros ens dóna una fotografia molt
clara de l’interès i de l’esforç que fa la Conselleria de Salut i
Consum a l’illa d’Eivissa per millorar l’atenció sanitària a
atenció primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.2) Pregunta RGE núm. 13193/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Serveis
Ferroviaris de Mallorca.

La següent pregunta és relativa a Serveis Ferroviaris de
Mallorca. La formula el diputat Miquel Àngel Llauger i
Rosselló. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller de Mobilitat, han sortit, darrerament,
algunes informacions referents als tallers i als serveis de
manteniment del Serveis Ferroviaris de Mallorca i en aquestes
informacions es parlava algunes vegades d’externalització, es
parlava algunes vegades de desorganització i davant aquests fets
nosaltres voldríem clarificació. Per tant, ens agradaria saber,
quines són les actuacions que s’han duit a terme, en concret i en
realitat, per part de l’SFM respecte d’aquestes qüestions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament en alguns
moments s’ha parlat d’externalització i de desorganització dels
tallers dels Serveis Ferroviaris de Mallorca i he de dir que això
és completament fals. Ben al contrari, des de Serveis Ferroviaris
de Mallorca i des de la conselleria s’ha impulsat una política de
reforç dels tallers i del servei de manteniment. 

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca mantenen el servei propi
i les contractacions que ja hi havia l’anterior legislatura, el que
passa és que s’han reforçat. Concretament, la plantilla s’ha
duplicat i, a més d’això, els projectes d’ampliació dels tallers i
dels magatzems ja estan fets, estan a punt de licitar-se els nous
tallers i, per tant, la situació precària que existia quan no
existien els tallers del metro crec que quedarà aviat resolta. A
més, s’ha aprofitat la nova llei de contractes del sector públic
per fer tota una reorganització i planificació de tot allò que té a
veure amb el magatzem, amb els recanvis, etc. Per altra banda,
s’han millorat tots els serveis preventius i correctius de
manteniment i també de grans reparacions. Tot això, Sr.
Diputat, a l’espera que venguin les noves unitats elèctriques i es
pugui electrificar tota la línia.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr. Llauger?

I.3) Pregunta RGE núm. 13196/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a manteniment i millora del
transport aeri a l'illa de Menorca.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa al
manteniment i a la millora del transport aeri a l’illa de Menorca.
La formula la Sra. Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Té la paraula el Sr. Vicens.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè em
demana què fa el Govern de les Illes Balears per mantenir i
millorar el transport aeri a l’illa de Menorca, li he de dir que
bàsicament són tres tipus d’actuacions. Per una banda, vetllar
perquè es compleixi la normativa en tot el referit al transport
aeri, equipatges, descomptes de residents, etc. Una feina molt
intensa de negociació entre les companyies aèries i entre el
Ministeri de Foment, que és qui té realment les competències en
transport aeri. A part d’això, una tasca de reivindicació constant
davant el Ministeri de Foment perquè es posin millores en el
transport aeri tant entre Illes com amb la península. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, si en aquests
moments ens escolten alguns menorquins que segueixin aquest
debat arribaran a la conclusió que vostè no té ni idea del que
realment passa a Menorca. Miri, jo li diré el que saben els
menorquins. Els menorquins saben que els bitllets entre illes
cada vegada són més cars i que vostè, després de dos anys i mig,
no ha fet res per abaratir-los. El que saben els menorquins és
que ara per tornar de Barcelona el darrer vol és a les set de la
tarda. Evidentment, qualsevol que hi vagi a fer unes gestions
haurà d’afegir els costos de quedar allà. Es va aconseguir una
declaració de servei públic, va ser a l’inici, a partir d’aquell
moment vostès han tengut dos any i mig per millorar-lo, què
han fet? Res, només criticar.

Vostès juguen amb un avantatge, a Madrid governa també
l’esquerra i ja veim el poc pes específic que tenen a Madrid
vostès. És vostè qui ara ha de donar comptes, són els que
governen si tenen temps, entre tantes pica baralles entre vostès
i a perseguir constantment el Partit Popular tot el dia, i
permeti’m ara és el moment, els passa allò que es diu
deshojando la margarita, me quiere, no me quiere. Esperam a
veure com acabarà l’encontre o desencontre d’aquests nuvis.

En definitiva, a vostès els toca donar solucions, abaratir
preus i fer més freqüències amb l’illa. No pot ser que anar a
Alemanya des de Balears costi menys de 100 euros i que ens
costi 125 venir a Palma, que ara ens cobraran maletes, que a la
pàgina 19 d’El Mundo de divendres, que el porto aquí, se’ns
advertís que podríem perdre el descompte de residents i vostès
no han sortit per negar-ho. Ja se sap, a tarifes més cares menys
turistes i això Menorca ho pateix moltíssim.

Després de dos anys de governar ja no serveixen les excuses
de cercar culpables a una altra banda, la gent està farta
d’escoltar donar les culpes sempre als altres. Assumeixi la seva
responsabilitat, té una directora general amb un pressupost de 2
milions d’euros. Em vol dir què fa? No han abaratit preus ni
milloren les freqüències amb la península i les companyies de
Balears se’n van a altres indrets. Tot un exemple de gestió. Creu
vostè què això és una manera eficaç de fer país? Des de
Menorca li demanem prou excuses i sí cercar solucions. Com va
dir el president Antich al discurs d’investidura els ciutadans
exigeixen dels polítics solucions. Estam cansats de bregues
buides i interessades entre grups polítics, prengui nota en la seva
rèplica, doni solucions i no retrets.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, vostè crec que
té molt poca memòria, però bé, la hi refrescaré. L’escenari
actual no és ni el que vostè descriu, ni de prop, ni és el que
voldria aquest conseller ni aquest govern, tampoc ni de prop,
entre d’altres coses perquè hi ha coses que són innegables. Li
vull recordar que els vols entre illes en el preu de resident vostès
el varen marcar fa cinc anys a 49,5 euros i ara està a 42 euros.
Per tant, això que el preu no s’ha abaratit, no sé d’on ho treu
vostè. Cinc anys després és més barat. A més, hi ha tarifes
promocionals, s’han doblat les tarifes promocionals. Vostès no
ho varen fer, això. 
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També, per altra banda, hi ha tarifes mini, em referia, perdó,
a les tarifes socials. Les tarifes promocionals també han
comparegut, cosa que vostès no tenien. A més d’això amb els
vols a la península, vostè que diu a les 7 de l’horabaixa, li
recordaré que quan vostès governaven un ciutadà de Menorca
no podia anar i venir de Madrid el mateix dia i ara sí ho pot fer.
Entre d’altres coses estam en una crisi del sector aeri molt
important i hem mantingut tots els vols a les Illes, de fet han
incrementat, i es mantenen tots els vols a Madrid i a Barcelona.
De fet, alguns han pujat com per exemple el de Barcelona. Li
puc donar xifres i això és innegable.

Ara bé, Sra. Diputada, li reconec que això no és el que jo
voldria, m’agradaria molt que els preus baixessin i que, a més
de no haver de fer aquesta negociació constant, constant, amb
les companyies i amb els qui tenen competències, que és a
Madrid, que tot això ho poguéssim tenir per normativa. Per
això, l’exigència davant Foment, l’exigència davant Madrid
continua essent la mateixa de sempre, s’han d’abaratir vols, ja
sigui entre illes ja sigui a la península, i s’han de mantenir unes
freqüències mínimes que són les que necessiten els nostres
ciutadans.

Amb això es fa feina, ara bé, li dic que té molt poca
memòria perquè, Sra. Diputada, ha millorat molt respecte de
quan vostès governaven. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

I.4) Pregunta RGE núm. 13198/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dimissió de la Sra. Carme
Serra com a vicepresidenta de la Fundació Es Baluard.

La següent pregunta és relativa a la dimissió de la Sra.
Carme Serra com a vicepresidenta de la Fundació Es Baluard,
i la formula la Sra. Carme Feliu. Té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el passat 8 de
setembre la Sra. Batlessa de Palma i presidenta de la Fundació
Es Baluard va rebre un comunicat on es presentava la renúncia
irrevocable del càrrec de vicepresidenta de la Fundació Es
Baluard de la Sra. Carme Serra. Voldríem conèixer quina és la
valoració que vostè fa i quines són les gestions, si n’ha fetes
algunes, respecte d’aquest tema.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, dia 2 d’aquest mes
vaig ser nomenat pel Consell de Govern membre del Patronat en
substitució de la Sra. Galmés. De llavors ençà no hi ha hagut
cap reunió del Patronat, no tenc informació directa de tot el que
passa. Com es pot imaginar, en aquest cas, el millor és respectar
les decisions que prenen les persones, i això és el que en aquest
moment li puc contestar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, em sembla molt bé
que encara no s’hagi reunit el Patronat, però entenc que davant
una situació greu com aquesta, una situació on hi ha hagut una
dimissió, i no vol dir que no n’hagi més darrera, crec que el
conseller s’hauria d’interessar, com a mínim, demanar,
investigar, llegir i documentar-se de quins han estat els motius.
De totes maneres jo li avançaré, és a dir, la gestió que es du ara
mateix a terme en la Fundació, sota la presidència de la Sra.
Calvo, no és una gestió correcta, és una gestió que no respecta
per a res la voluntat fundacional, i li ho puc assegurar, perquè
conec bé des del principi quina era aquesta voluntat
fundacional. 

No es du a terme una compra d’obra correcta, en funció dels
estatuts ni en funció de quina és la línia que es volia dur dins Es
Baluard, no es du a terme un tracte correcte cap a les obres de
la Fundació d’Art Serra, s’han retirat, sense cap tipus
d’explicacions. Es fa un incompliment claríssim de diferents
articles dels estatuts on marquen claríssimament quin és el
tracte que han de tenir aquests tipus d’obra i que, a més, han de
tenir una sala específica disposta de forma permanent. Es varen
retirar ja fa un any i no s’han tornat a colAlocar malgrat les
contínues reiteracions i demandes que es colAlocassin sense cap
tipus d’explicacions ni d’argumentacions. Això és un
incompliment greu. 

Sr. Conseller, es fa, com he dit abans, compra d’obra. Es va
nomenar la directora a dit quan es marca claríssimament que és
una fundació pública, on crec que aquest tipus de càrrecs s’han
de nomenar d’una manera una mica més seriosa i no a dit. Miri,
ara el mes de febrer venc el termini de contracte de la directora,
jo li deman a vostè, intentarà informar-se, vostè intentarà
intercedir per tal que sigui el més net possible i sigui la persona
més adequada possible perquè pugui dirigir? Li deman a vostè
basant-me en les afirmacions que no funciona gens bé la gestió
del Museu d'Es Baluard, proporcionant, tal vegada, un canvi de
presidència ja que està en mans d’una persona del seu mateix
color polític, per exemple. 

Quines actuacions, que crec que el conseller de Cultura és
un membre destacat, més que destacat, d’aquesta fundació i jo
li deman, quines actuacions pensa fer? No em digui, és que
encara no m’han convocat, no, Sr. Conseller, Es Baluard és un
museu de referència, Es Baluard és un museu que va costar
molts i molts d’esforços de tots els colors polítics i de totes les
institucions per posar en marxa i crec que val la pena fer un
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esforç i no val la pena que per culpa d’una mala gestió, per
culpa d’un totalitarisme i per culpa d’un desconeixement, jo
crec que és una ignorància absoluta de quina és la voluntat
fundacional, se’l carreguen. 

Sr. Conseller, dipositem tota la nostra confiança en les seves
mans, la seva antecessora no va fer res, va ser una convidada de
pedra a les reunions, jo esper que vostè no sigui un convidat de
pedra, estic segura que no ho serà i li deman responsabilitat com
a membre del Govern i li deman responsabilitat perquè aquest
museu sigui realment el que des d’un principi i quan es va
fundar vàrem desitjar tots, totes les institucions de tots els colors
polítics, que fos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Llinàs, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, Sra. Diputada, crec
que no ha estat una pregunta, hi ha hagut una cascada de
preguntes després que m’ha fet a més de la primera. El que li
vull dir és que m’ha demanat responsabilitat. Crec que per
absoluta, absolutíssima responsabilitat avui li he contestat com
li he contestat. Hagués pogut contestar amb imprudència, volent
interpretar el que he llegit, evidentment he llegit premsa, he
tengut coneixements, però no oficials de la situació, li hagués
pogut contestar, però m’he volgut aguantar i fer-ho amb
responsabilitat. Quan m’hagi assegut al Patronat i hagi tengut un
coneixement directe de les parts, llavors no tendré cap dubte a
contestar-li. 

Li hagués pogut contestar també d’una manera, diria que
amb prepotència, volent demostrar que sé de tot i que per tant
tenc la veritat absoluta, però això tampoc no és el meu sistema,
Sra. Diputada, sinó que crec que ha de ser -com vostè diu- amb
responsabilitat. Per aquesta responsabilitat no es preocupi, ja li
contestaré quan sàpiga perfectament com està la situació i amb
tota responsabilitat li podré donar aquesta informació. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.5) Pregunta RGE núm. 13199/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a referèndum sobre el tren-tram de
Manacor.

La següent pregunta és relativa al referèndum sobre el tren
tram de Manacor i la formula el diputat Sr. Antoni Pastor. Té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta legislatura havia de
ser la legislatura del transport públic, Sr. Conseller, i pot ser que
ho sigui, no pel que es farà sinó tal volta pel que no es farà o
més be no per allò que s’executarà sinó més bé per allò que ha
generat polèmica, però m’agradaria fer una miqueta d’història.

Des de l’Ajuntament de Manacor hi va haver un rebuig al
tren tram en superfície per Manacor i Unió Mallorquina, el seu
soci de govern, li va donar suport. Al consell, el Sr. Flaquer,
actual president d’UM, amb el cor estava d’acord amb el Partit
Popular, però amb la cadira va votar en contra del Partit
Popular. Al Parlament tampoc no hi va haver acord, però ara
Unió Mallorquina, el seu soci de govern, una part d’aquest
govern, demana un referèndum a Manacor. 

Ens agradaria saber dues qüestions, Sr. Conseller, si vostè
acceptaria el que digués el poble de Manacor en aquest cas i ho
acataria en seu parlamentària i si s’hi pot comprometre i després
m’agradaria que ens explicàs, si pot, què pensa que un soci de
govern dubti del seu projecte i demani que siguin els ciutadans
els que decideixin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, en primer lloc
li vull recordar que vostè ha fet una pregunta i ara n’acaba de fer
dues. Per tant, li contestaré la que m’ha posat per escrit. Li puc
assegurar que aquest conseller tendrà sempre molt en compte
l’opinió de la ciutadania, sempre, i més encara si es tracta d’una
consulta popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, vostè en aquest govern i en la
seva gestió s’ha trobat molt còmode quan s’ha limitat a
dimonitzar i a criticar la gestió de l’anterior govern. Aquí,
realment s’hi ha trobat molt bé, però quan a vostè li ha tocat
decidir i gestionar, l’ha armada. Havien de fer el tren fins a
Alcúdia i ja sabem que no es farà; de Manacor fins a Artà, ja
està qüestionat, s’ha creat una plataforma; del tramvia de Palma,
no en parlem, i del pas per Manacor, la veritat és que ara els
seus socis de govern demanen un referèndum, però això fins ara
havia estat normal, que Unió Mallorquina s’hagués desmarcat
de vostè, era normal. 
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Allò que ja no és normal és que els seus, és a dir els regidors
del PSM-Esquerra-Verds i també els regidors del Sr. President
del Partit Socialista votin a favor d’un referèndum. Aquí, la
veritat és que tot se’ns desmunta, per exemple, ara, és que els
seus dubten que tengui un projecte, a més, els seus dubten que
els seus projectes sigui correctes. Vostè ja no només està
qüestionat pel Partit Popular i per Unió Mallorquina, fa estona
que hi està, sinó que ara està qüestionat pels seus.

Sr. Conseller, vostès en la legislatura 1999-2003 varen fer
el tren fins a Manacor i pocs mesos després va descarrilar, va
descarrilar. El tren d’Alcúdia ha descarrilat abans de començar.
El tramvia no sabem si descarrilarà, però està a punt de
descarrilar el tren tram per damunt Manacor.

Sr. Conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

El seu temps també està a punt.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Si el president el pogués destituir li demanaríem al Sr.
President que el destituís, però com que no ho pot fer, li
demanam, Sr. President, que deixi la seva cadira i deixi que el
transport públic d’aquestes illes funcioni. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, vostè la veritat
és que fa unes acrobàcies polítiques que dubto molt que els
ciutadans les puguin entendre. 

Miri..., si em deixa el seu grup contestar-li, vostè, si vol fer
consultes populars, faci-les, és que no hi ha cap problema. Vostè
faci les consultes populars, ara bé, el problema que té vostè és
que aquí, en aquesta cambra, vota d’una altra manera per no fer-
les i també vota a l’Ajuntament de Manacor per no fer-les. Per
tant, el primer que ha de fer és no descarrilar vostè, sinó aclarir-
se.

Miri, per la meva part ja li he dit que em semblen molt bé les
consultes populars, em semblen molt bé a Manacor, no a
Manacor, sinó a tots els pobles de Llevant com a mínim, a tots
els pobles de Llevant perquè evidentment la solució que es faci
a Manacor afectarà com no pot ser d’altra manera tots els altres
pobles, això també li ho recordaria.

Per tant, facin les consultes populars que s’hagin de fer. Li
torn a repetir: sempre tendrem molt en compte l’opinió dels
ciutadans. Ara bé, després de dos anys de projectes, després de
dos anys de discussió, després de dos anys de venir a veure’l
moltes vegades per explicar-li els projectes, després de molt,
molt de temps per demanar-li la participació en el projecte
d’informació, de punts d’informació, etc., venir ara amb
consultes populars, a més a més quan ni tan sols vostè les
demana, sona més aviat a voler paralitzar el projecte. Això no,

Sr. Pastor, això no perquè el tren tramvia no s’atura, és una
reivindicació de fa molta estona i és una gran oportunitat per a
Manacor, una gran oportunitat per a Manacor. 

Per tant, el convid, Sr. Pastor, a treballar en positiu.
Treballar en positiu vol dir participar en el projecte i millorar-lo.
Estic convençut que les seves aportacions ens serviran molt per
fer un projecte fins i tot millor per a Manacor. Per tant, participi,
Sr. Pastor, faci una feina en positiu, sobretot posi davant de tot
els interessos dels ciutadans... i no disputes polítiques en l’àmbit
local, per favor, faci això. Estic molt content que ara ja parli
amb mi del tren perquè va dir que ja no parlaria pus mai més
amb mi del tren de Llevant, estic content que ho faci. Per tant,
l’anim que en parlem més i l’anim i el convid que participi i
aporti idees.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 13201/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Setmana europea de la
mobilitat.

La següent pregunta és relativa a la Setmana Europea de la
Mobilitat i la formula el Sr. Francesc Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats, Sr. Conseller de Mobilitat, les distintes
institucions més importants de les nostres illes desenvolupen un
nou concepte de mobilitat. Es fan esforços des del Govern, des
dels consells i des dels ajuntaments. L’objectiu no és altre que
el de posar en valor a les ciutats i als pobles les persones, que
elles siguin les autèntiques protagonistes dels carrers i de les
places.

Sr. Conseller de Mobilitat, la nostra pregunta és per conèixer
quina valoració fa la seva conselleria de la setmana europea i de
la fira que va tenir lloc fa unes setmanes aquí a Palma i on
vàrem poder conèixer diferents modalitats per tal de potenciar
el transport públic i també els transports individuals amb... de
diferents elements, amb bicicleta. 

Sincerament, coincidesc amb el que vostè deia amb
anterioritat, aquest govern fa uns esforços importantíssims per
fer del transport públic una de les senyes d’identitat i ho està
aconseguint.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Vicens, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja veig que el Partit Popular
està molt d’acord en els esforços que fa el Govern en transport
públic.

Miri, Sr. Diputat, del 16 al 22 de setembre efectivament
vàrem fer la Setmana Europea de Mobilitat que se celebra com
sap a tot Europa, en l’àmbit europeu. Enguany teníem el repte
de superar el 2008 que com sap va ser mereixedora del
reconeixement explícit de la Unió Europea. Per tant, era un
repte. Això ens ha permès a més a més ser del comitè tècnic
organitzador en l’àmbit estatal. Crec que el repte l’hem passat
amb molt bona puntuació, és a dir, la valoració és molt positiva.

Les activitats organitzades des de la conselleria directament
han estat la Fira de Mobilitat com bé ha dit, les Jornades
Europees BENEFIT sobre mobilitat, la Milla de Mobilitat i
Salut que vàrem fer amb colAlaboració amb la Conselleria de
Salut i el ColAlegi de Farmacèutics, també la colAlaboració amb
el GOB per posar en marxa un pla pilot de mobilitat a alguns
ajuntaments i moltes altres coses que, per ser breu, no cito.

El que passa és que crec que el que s’ha de destacar més és
que 25 municipis de totes les Illes Balears es varen adherir a
aquesta setmana de mobilitat i varen organitzar diferents actes,
sempre enfocats a poder tenir una mobilitat més sostenible i una
mobilitat més racional. 

Per tant, en definitiva i per contestar-li la pregunta crec que
la Setmana de Mobilitat ja està prou consolidada, fa realment la
seva funció que és conscienciar, fer reflexionar i sensibilitzar els
ciutadans perquè la mobilitat... hem de fer un canvi de mobilitat
tots junts, tots plegats. Crec que és una bona ocasió perquè totes
les institucions, absolutament totes puguin fer feina en aquesta
direcció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Dalmau? No.

I.7) Pregunta RGE núm. 13202/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a HPO a Menorca.

Doncs passam a la següent pregunta, és relativa als
habitatges de protecció oficial a Menorca. La formula el Sr.
Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Conseller, un dels compromisos i una de les
prioritats del Govern per a aquesta legislatura era i és engegar
tota una sèrie de polítiques públiques d’habitatge, algunes les
hem pogut debatre a aquesta cambra.

Hem viscut uns anys on la promoció d’habitatges s’havia
convertit en un negoci o en una inversió purament especulativa.
Així, l’increment desmesurat dels preus i una absoluta absència
de polítiques públiques de promoció d’habitatges en aquesta
comunitat -vull recordar que durant anys ha estat a la cua- va fer
que una bona part de la població, especialment els joves,
quedessin fora de qualsevol possibilitat que els permetés
adquirir un habitatge.

Ara, amb la crisi econòmica i financera, aquest grup
considera que la política de promoció pública d’habitatge ha de
continuar essent una prioritat per distints motius. Primer, perquè
els preus continuen essent inassequibles per a una bona part de
la població i segon, perquè pot ajudar a injectar activitat a la
construcció, que és un sector especialment afectat per la crisi. 

La meva pregunta avui va referida al cas concret de Menorca
on la iniciativa pública en la promoció d’habitatges ha estat
absent durant massa anys i on ara cal que aquesta situació sigui
corregida. És per tot això que li deman si ens pot informar sobre
la situació en què es troba l’habitatge de protecció oficial a l’illa
de Menorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Carretero,
miri, en una compareixença en comissió, ara fa un any, vaig dir
que Menorca era un objectiu prioritari de la conselleria tota
vegada que les polítiques d’habitatge -d’habitatge protegit,
d’habitatge públic- no acaben d’arrelar per dos motius concrets:
no hi havia hagut cap proposta a la convocatòria de les reserves
estratègiques de sòl i tampoc no havia fructificat cap negociació
de les que s’havien emprès per adquirir estoc d’habitatges
construïts com a lliures per després qualificar-los com a de
protecció oficial.

Per tant, hi havia una situació d’una certa paralització que
preteníem activar. Des de llavors fins ara la situació ha canviat
i ha canviat substancialment per dos motius. En primer lloc,
perquè el Consell de Menorca i tots els ajuntaments de Menorca
han treballat de manera  molt seriosa per aconseguir sòl i en
segon lloc, perquè els preus -com ja preveiem- dels habitatges
construïts s’han anat aproximant de manera gradual, però de
manera ferma als preus dels habitatges de protecció pública i
per tant, de cada vegada veim el futur amb més optimisme en el
sentit del que li havia comentat abans de comprar estoc
d’habitatges.
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En concret, s’han posat en marxa des de fa un any fins ara
les següents promocions: Mercadal, 26 habitatges de protecció
pública, obres avançades, en lloguer o en lloguer amb opció de
compra; El Migjorn, un conveni signat per sòl per a 40
habitatges de protecció pública, signat el gener del 2009;
Ferreries, 24 habitatges de protecció pública i una escoleta de 0
a 3 anys, compra lloguer i lloguer amb opció de compra, obres
adjudicades; Alaior, obres iniciades per a 8 habitatges de
protecció pública en modalitat de compra; Alaior, 14 habitatges
de protecció pública modalitat de lloguer, obres avançades;
Maó, convenis signats el setembre del 2009, en lloguer 40
allotjaments dotacionals i escoleta de 0 a 3 anys i 90 habitatges
de protecció pública en lloguer, conveni signat; Sant Lluís, 16
habitatges de protecció pública, i El Castell, en lloguer 12
habitatges de protecció pública amb qualificació provisional a
punt d’atorgar-se. 

En total, Sr. Diputat, 258 habitatges de protecció pública i
12 habitatges protecció pública privats, és a dir, 270 habitatges
en marxa en un any que representen més del 20% de totes les
promocions que en aquesta legislatura ha posat en marxa
l’IBAVI.

Per tant, l’objectiu que ens marcarem a Menorca s’ha
complit amb escreix.  Vull fer palès aquí el meu agraïment
fonamentalment al Consell de Menorca i a tots els ajuntaments,
a tots, de Menorca. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. 

I.8) Pregunta RGE núm. 13195/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la temporada turística a
Eivissa.

La següent pregunta és relativa a la valoració de la
temporada turística a Eivissa. La formula el Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Conseller, la setmana passada la consellera de
Turisme del Consell d’Eivissa va fer unes declaracions en què
valorava la temporada turística que no varen deixar a ningú
indiferent, especialment al sector turístic que es va sentir
especialment agreujat. 

La consellera deia que la temporada turística a Eivissa no
havia estat tan espantosa com s’esperava. Aquesta afirmació, Sr.
Conseller, contrasta amb una realitat ben distinta. Li donaré tres
dades: la meitat de la planta hotelera a Eivissa ha tancat la
primera setmana d’octubre, el president dels hotelers diu que
l’agost ha estat el pitjor agost des de l’any 1994 i un 20% -un de
cada cinc- treballadors discontinus no tendrà dret a prestació per
no haver treballat almenys 180 dies aquesta temporada turística.

Dit això, des del Grup Parlamentari Popular voldríem saber,
després de valorar aquestes dades, si el Sr. Conseller coincideix
o no coincideix amb la valoració que des del Consell Insular
d’Eivissa es fa respecte d’això. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, perdoni’m, però
ni puc ni vull fer una valoració de les declaracions fetes per la
consellera de Turisme del Consell d’Eivissa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, això és fugir de la
seva responsabilitat, el que pot fer és dir si per a vostè
efectivament la temporada ha estat tan espantosa o no com es
diu, perquè efectivament des d’Eivissa es diu. 

Per tant, no fugi, doni la cara i digui’ns quina és la seva
valoració, què en pensa vostè, què pensa respecte de la
temporada turística a Eivissa, què pensa del fet que la primera
setmana a Eivissa es tanqui la meitat de la planta hotelera, què
pensa vostè del fet que un de cada cinc treballadors no cobri cap
tipus de subsidi aquest hivern i què pensa el Sr. Conseller sobre
la situació turística a l’illa d’Eivissa. No em fugi, té
l’oportunitat en aquest moment d’or, expliqui-m’ho, digui-
m’ho, contesti, Sr. Conseller. Crec que la seva resposta és
absolutament fugissera, fuig de la seva responsabilitat i crec que
en aquest moment i a aquesta cambra i a aquest diputat en
particular ens deu una resposta solvent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, no fugiré, no es preocupi,
li respondré, però la pregunta que m’ha fet és que valori les
declaracions de la consellera de Turisme i no puc ni vull fer una
valoració del que fa el conseller d’un altre consell.

Si m’hagués demanat quina valoració faig de la temporada,
li hagués contestat : “miri, no massa bona, la temporada turística
a Eivissa no és massa bona, però tampoc no és catastròfica”. 
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L’ocupació i les dades de les quals dispòs en aquest moment
són fins al mes d’agost, perquè les de setembre encara no les
tenim. L’ocupació en el mes de juny va ser d’un 64,7%, el que
significa una davallada d’un 7,7; el juliol d’un 78,4, el que
significa una davallada de només un 0,6%; en canvi l’agost
l’ocupació va ser d’un 83,6, que suposa una davallada respecte
de l’any anterior, el 2008, d’un 4,2. 

L’entrada de turistes a l’illa d’Eivissa tant per via aèria com
per via marítima ha tengut una davallada d’un 11,3%; hem
passat de l’any 2007, que vàrem tenir 1.261.000 turistes, que
significava un 14%, a tenir l’any 2008 1.271.000, que era un
0,8% més, a tenir una davallada d’un 11,3, 1.128.000, i això ens
pareix una dada preocupant. Però ens pareix preocupant per la
tendència que suposa, perquè suposa una tendència a la baixa
que si no remuntam pot ser preocupant, però estam a les dades
que teníem l’any 2006-2007, i en aquell moment hi havia un
conseller del Partit Popular que deia que eren unes dades
magnífiques d’ocupació.

A més li vull fer una reflexió, que la faig amb dades
provisionals, eh?, amb dades absolutament provisionals i no
voldria que s’interpretàs malament, perquè les dades turístiques
em pareixen preocupants i que hem de fer feina conjuntament
el consell i el Govern de les Illes Balears per trobar solucions,
i de fet ja estam fent feina, però miri, les dades de despesa
turística, les dades de despesa turística a l’illa d’Eivissa estan
incrementant. Escolti, si es confirma aquesta dada voldria dir
que vénen menys turistes però, els turistes que vénen, vénen
amb més doblers i gasten més doblers a l’illa d’Eivissa. És vera
que la temporada és més curta, i és vera que es concentren en
determinats mesos, però seran unes dades per a la reflexió. Jo el
convid..., jo li passaré aquestes dades perquè pareix ser que els
turistes que vénen a l’illa d’Eivissa vénen manco dies però
gasten més doblers, són turistes del que abans vostès deien que
eren turistes de més qualitat, que és el que se cercava. 

Nosaltres des del Govern de les Illes Balears continuarem
fent feina perquè venguin molts de turistes i gastin el màxim
possible a les Illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. 

I.9) Pregunta RGE núm. 13197/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment del tot inclòs.

La següent pregunta és relativa a l’augment del tot inclòs, i
la formula el Sr. Josep Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la
legislatura passada els grups polítics que donaven suport i
formaven part de l’actual govern eren fermament contraris a la
modalitat de tot inclòs. Tant és així que s’ha arribat a identificar
l’oferta de tot inclòs amb una de les principals causes de
destrucció del turisme, fins i tot s’ha identificat el tot inclòs com
un cop baix als sectors del comerç, de la restauració, i s’ha
identificat també el tot inclòs com el model del Partit Popular.

En aquesta legislatura, Sra. Consellera, el tot inclòs s’ha anat
incrementant gradualment, però ara fa unes setmanes els
majoristes de viatges anunciaren que es preveu que aquesta
oferta es tripliqui, ni més ni menys que es tripliqui, i que passi
de representar un 10% de l’oferta turística a ser al voltant d’un
30%. Per això, Sra. Consellera, coneixent el posicionament del
seu partit polític i dels grups polítics que conformen el Govern,
volem saber quina és la valoració en relació a l’anunci dels
majoristes de viatges que la propera temporada es triplicarà
l’anomenat tot inclòs.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Molt bon dia, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
tots els presents a la sala. Miri, li tornaré a donar la meva opinió
sobre el tot inclòs i sobre la valoració d’aquestes previsions que
fan els majoristes de viatges sobre un increment d’aquesta
modalitat, opinió que jo ja he manifestat en anteriors ocasions
en aquesta cambra, concretament els dies 10 i 24 de febrer, quan
em va fer la pregunta el Sr. Joan Flaquer. Per tant en sis mesos
evidentment no he canviat gaire, i, tot i ser una oferta legítima
i segurament una demanda de determinats sectors, és una
modalitat que nosaltres no veim que sigui la més òptima per a
aquesta comunitat autònoma ni que sigui evidentment la millor
per a l’oferta complementària. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, jo no li he demanat
una descripció, li he demanat una valoració, una valoració del
fet que l’oferta del tot inclòs es tripliqui. Vostè em diu que és
una oferta legítima però que no és la millor. Jo no li pregunt el
que li pareix, li pregunt què valora vostè, què faran, dit d’una
altra manera, per ser conseqüents amb el que deien la legislatura
passada i tractar de regular el tot inclòs.

Miri, jo li trauré un simple comentari d’un senyor que avui
és director general d’aquest govern, del govern del qual vostè
forma part, i que deia que “la regulació del tot inclòs és avui
més que mai indispensable. Ha arribat el moment que el Govern
assumeixi que no pot estar donat la raó a tot el món i a tothom.
Se li agrairia una mica de valentia”, deia aquest director general.
“Governar -com deia Tarradellas- és l’art de dir que no, perquè
per dir que sí no es necessita ni art ni govern”. Clar que el Sr.
Bayona ara és director, i quan escrivia això no ho era. Clar que
no és el mateix, com diuen en castellà, no es lo mismo repartir
trigo que predicar, o al revés, i vostès, de predicar, en saben
molt, però de repartir trigo, nada. I aquest és el problema, Sra.
Consellera, que quan s’és a l’oposició es diu una sèrie de coses,
es fan vertaderes barbaritats i llavors a l’hora de governar no es
fa absolutament res.
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Vostè, Sra. Consellera, i el seu grup han defensat sempre la
prohibició del tot inclòs i com a mal menor la seva regulació, i
avui ens diu que és una qüestió legítima i que s’ha de deixar
estar i que per tant s’ha de mantenir el mercat. Sra. Consellera,
s’ha de ser conseqüents amb el que es diu, sobretot quan s’està
en la situació de poder-se fer.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona.

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Vives, té la paraula.

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

Moltíssimes gràcies. Jo crec que conseqüent ho som o
procur ser-ho, com a mínim. Miri, en primer lloc parlam d’una
valoració, d’una valoració que diu que s’incrementarà un 30, un
40%, però és això de moment, una valoració, perquè l’any
passat si mira els diaris ja veurà titulars que deien que un 50%
seria tot inclòs i vostè acaba de dir que només és un 10%. Jo el
que li he de remarcar és que efectivament és una oferta legal,
només faltaria. A mi m’agradarà més o m’agradarà manco, però
això és així. 

Dit tot això jo el que li vull recordar és que el Govern està
fent feina precisament per atreure turisme de qualitat. En aquest
sentit es fa bona feina, ja que del que es tracta és que la gent que
ve aquí gasti, gasti, surti, al marge de l’oferta que hagi triada, i
per tant jo crec que en aquest sentit un exemple clar és el pla de
la reconversió de la Platja de Palma, que canviarà totalment una
de les zones turístiques més importants, i també sense cap dubte
crearà un nou escenari turístic. Però el que hem de fer és
continuar fent coses; vostès en varen fer d’una manera en el
sentit que prengueren una sèrie d’accions per atreure turistes;
nosaltres el que feim per ventura són coses menys espectaculars,
més petites, però el que volem també és dinamitzar l’oferta
complementària. Un clar exemple és aquesta iniciativa que va
partir, efectivament, de la patronal de comerç AFEDECO amb
l’associació de restauradors -hi havia bars, hi havia cafeteries,
hotelers de Palma- i també amb el suport de la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i la de Turisme, en què es va
intentar i es va fer en pla experimental, i segur que a partir
d’aquí es faran més coses, fer que els comerços obrissin fins a
les 12 del vespre, però no només els comerços, sinó bars,
restaurants, museus, fins i tot la Seu. 

Per tant el que s’ha de fer és anar en aquest camí, iniciatives,
iniciatives per tal de treure els turistes dels hotels i que gastin
doblers. Jo no sé què li he de dir. A vegades parlen vostès de
contradiccions; jo crec que també s’han de mirar les seves
pròpies contradiccions. Vostès per una banda es queixen que
l’oferta repercuteix en els comerços i que els comerços tanquen,
però per l’altra el Sr. Flaquer -i està escrit al Diari de Sessions-
deia de manera contundent “jo no faig demagògia, jo no
regularia el tot inclòs perquè ja hi ha prou mecanismes de
control”. Abans de llegir les contradiccions dels altres repassin
les seves, que tots en tenim.

Adéu.

(S'escolta una veu de fons que diu: Adéu, adéu. Se’n va cap
a la Seu)

I.10) Pregunta RGE núm. 13203/09, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a autoocupació de dones.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa a l’autoocupació de dones,
i la formula la diputada María Luisa Morillas. Té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores
diputados, el pasado mes de abril se firmó un convenio entre el
Ministerio de Igualdad y la Conselleria de Trabajo y Formación
del Govern de les Illes Balears. Con este convenio se contribuirá
a la creación de una experiencia piloto que hará que 200
mujeres desempleadas en la comunidad autónoma de las Islas
Baleares se constituyan en trabajadoras autónomas, creen
cooperativas o sociedades laborales, disminuyendo así la brecha
existente en este terreno entre hombres y mujeres. 

Uno de los puntos de dicho convenio es incrementar la
formación de las mujeres en habilidades transversales,
competencias en idiomas y nuevas tecnologías, redireccionando
las mujeres paradas hacia nuevos yacimientos de empleo tales
como servicios de la vida diaria o servicios de ocio y cultura.

¿Qué valoración hace la consellera de Trabajo y Formación
del programa de autoocupación de mujeres en las Islas
Baleares? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats,
evidentment la valoració que feim d’aquest conveni signat amb
el Ministeri d’Igualtat el mes de juny passat, evidentment el
valoram molt positiu. Suposa per a 200 dones de les nostres illes
treballar en una experiència pilot al voltant del que és
l’autoocupació, i per tant afavorir en aquest sentit aquest esperit
emprenedor, i d’una manera especial la inclusió de les dones
víctimes de la violència de gènere en aquest projecte.
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Aquest projecte li diré d’una manera molt ràpida que té tres
singularitats. La primera, evidentment, és la formació: 420
hores de formació obligatòria que va dirigida des de tot el que
implica de TIC i comerç electrònic al que és la simulació de la
creació d’una empresa i del seu funcionament o tot el que són
tècniques administratives i financeres. 

La segona singularitat és la tutorització, és a dir, que
cadascuna d’aquestes dones futures empresàries o amb
iniciativa per tirar endavant una cooperativa tindrà o es podrà
acollir a una tutorització per a la realització del seu pla
d’empresa, la viabilitat financera i l’acompanyament
personalitzat durant tot un any. Aquest acompanyament, el feim
amb empreses, amb dones empresàries que s’han apuntat a
aquest projecte de manera voluntària i associacions
empresarials: 40 dones empresàries ja estan treballant en aquest
sentit dedicant part del seu temps a l’ajuda i tutorització a les
noves dones que comencen el seu projecte empresarial. Per tant
és un procés de tutorització real, molt real a través de les
mateixes dones empresàries.

I tal vegada la tercera singularitat és l’aliança pública i
privada. En cadascuna de les Illes es constitueix una comissió
de seguiment insular, on hi ha una àmplia representació
d’entitats públiques -ajuntaments, consell-, també
organitzacions empresarials, sindicals, cambres de comerç i
associacions de dones. En aquest sentit cadascuna de les entitats
que participen en aquest projecte fa una aportació, una aportació
sigui amb assessorament, sigui amb formació, sigui amb
tutorització, però per tal que el projecte vertaderament sigui el
màxim de participat possible. En aquest moment ja estan
constituïdes les comissions de Mallorca, d’Eivissa i de
Formentera, la de Menorca es constituirà dins aquest mes, i
dones que ja hi participen també evidentment ja són moltes a
totes les Illes. 

Per tant és una bona experiència que esperem que es faci i
culmini amb tot l’èxit del món, s’ho mereixen.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

I.11) Pregunta RGE núm. 13204/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a International Music Summit a Eivissa.

La següent pregunta és relativa a International Music
Summit a Eivissa, que formula la diputada Maria Torres i Marí.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En moltes ocasions parlam
d’aquelles iniciatives innovadores, avantguardistes, de qualitat,
evidentment, que a tots ens agradaria que fossin efectives de tal
forma que tenguin efectes positius en el lloc allí on es duen a
terme, i m’agradaria parlar avui de l’Ibiza International Music
Summit que es va celebrar a Eivissa amb una participació de
més de 400 delegats de la indústria de la música, amb un gran
ressò en els mitjans de comunicació especialitzats a nivell
internacional, i amb una participació, com dic, molt important
des d’un punt de vista de la indústria de la música, com dic, a
nivell internacional.

Donada la importància que aquesta segona edició ja ha
tengut a l’illa d’Eivissa, vull preguntar a la Conselleria
d’Innovació, Justícia i Interior quina valoració fa de la iniciativa
denominada International Music Summit celebrada a Eivissa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sra. Costa, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament com
vostè molt bé sap aquesta cimera internacional de la música
electrònica que es va celebrar enguany a Eivissa ha aconseguit
situar la nostra illa al capdavant de la innovació del sector
musical a nivell mundial. Per tant la valoració que en feim des
de la conselleria no pot ser més que positiva, no només pel
present sinó també per les excelAlents perspectives de cara al
futur.

L’International Music Summit s’ha convertit en una gran
plataforma estratègica per a la difusió de la marca Eivissa, que
a més ha permès donar un gran impuls i cohesió al clúster de
música que s’ha creat a l’illa i del qual formen part promotors,
propietaris, productors, disk jockeys, creadors i agents musicals.
Ha estat aquest un congrés de tres jornades en el qual ha
participat el Govern, i que d’una forma directa permet donar el
màxim suport a aquest projecte d’Ibiza Music Island, que
converteix l’illa d’Eivissa en tot un referent musical a nivell
internacional.

Vull recordar a més que aquest projecte ha estat elegit, amb
la qualificació d’excelAlent, un dels 22 millors projectes
d’agrupacions empresarials innovadores de tot Espanya, per
part, en aquest cas, de la Secretaria d’Estat de Turisme. I per
fer-nos una idea de l’abast internacional que ha tengut
l’International Music Summit cal dir, com ja feia la Sra.
Diputada, que hi han participat prop de 500 delegats de 29
països, i a més ha comptat també amb la presència de les
empreses punteres del sector musical de tot el món. Per tant cal
valorar la projecció internacional que ha generat aquest
esdeveniment, al qual aquest govern continuarà donant suport
pel seu pes estratègic, comercial, social i econòmic que suposa
per al conjunt d’Eivissa. Des de la nostra conselleria estam
convençuts que convocatòries d’aquest abast, a més, suposen tot
un repte per a Eivissa i la converteixen en un dels millors
exponents de la indústria musical.
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El coneixement adquirit al llarg dels anys, l’experiència i la
competència demostrada pels empresaris de l’illa, sumat a més
a l’impuls a la innovació que dóna aquest govern, com ho
demostra el seu suport incondicional a iniciatives d’aquest tipus,
ha de permetre consolidar Eivissa com el millor referent en el
sector de l’oci i la creació musical a nivell internacional.

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 13200/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a crisi institucional a les Illes Balears.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa a la crisi
institucional a les Illes Balears, i la formula el Sr. Francesc Fiol.
Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern,
varen firmar fa dos any i mesos el conegut Acord per
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears, que
a les seves primeres línies deia exactament, o diu exactament:
“Els sotasignants es comprometen a garantir l’estabilitat política
i un futur de progrés, d’avanços i de modernitat per a les Illes
Balears”. 

La situació que vivim en aquests moments -no fa falta que
revisi com estan les coses dins l’economia, dins el món del
treball, decreixement econòmic, dificultats en el món social,
més de 72.000 aturats a les Illes Balears, recaptació d’impostos
a la baixa, dificultats per avançar els projectes de pressupostos
per a l’any que ve, molt especialment el que s’ha d’aprovar en
aquest parlament però també els que s’han d’aprovar els que
s’han d’aprovar a altres institucions com el Consell de
Mallorca-, ens trobam amb una situació on el Consell Insular de
Mallorca està absolutament paralitzat i tota una crisi... -no digui
que no, Sra. Armengol, no digui que no- ...i tota una crisi que
neix en aquest consell s’estén a les altres institucions, com és
obvi i evident, i no importa que li doni més detalls, perquè ho
sap vostè molt millor que jo. 

Fa quinze dies que tenim aquesta crisi en marxa i jo li
deman, Sr. President, si en aquests termes pot garantir
l’estabilitat política i institucional a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Fiol, efectivament estam
en una situació de dificultat, i jo crec que aquí no seria ni just ni
assenyat no dir-ho clar. En aquests moments el que estic fent és
intentar donar solució a aquesta situació de dificultat per la qual
està passant molt concretament el Consell de Mallorca, però que
efectivament en un moment donat pot afectar més institucions.

La meva idea és que no sigui així, amb aquesta idea faig
feina i avui mateix mantenc reunions per tal que efectivament
s’acabi aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies. Sr. President, no dubtam que vostè fa tot el
que pot i el que està en la seva mà per reorganitzar aquesta
situació. Estic segur que és així, però deixi’m que li digui que
estam extraordinàriament preocupats per la situació; no només
nosaltres, estic segur que la majoria de ciutadans de les Illes
Balears que pateixen la situació que pateixen de crisi
econòmica, de situacions de dificultats, estan esverats, estan
espantats de la situació i de l’espectacle, permeti’m que li ho
digui, que s’està donant a través dels mitjans.

He llegit recentment, sense que ningú no ho desmenteixi,
que el preu del trono de la Sra. Armengol són 3.500 places
turístiques devora la mar a una zona costanera de Campos. Hem
llegits desmentits sobre això, sobre allò altre, sobre quin és el
preu de les cadires i del pacte... Això en el seu conjunt, Sr.
President, constitueix un espectacle que li he de dir que es
decebedor i que és lamentable. Consellers com el Sr. Vicens
botant les tanques de Ternelles, tot i que l’autoritat policial i el
batle del municipi han prohibit l’accés. Estan en el seu conjunt,
Sr. President, el conjunt del pacte, donant un espectacle que no
podem donar per bo.

Estam molt preocupats. No podem comprendre que es digui
que Son Baco no, que té tots els papers en regla i tota la
normativa per poder ser aprovat, i s’ofereixin intercanvis de
modificacions d’ART que ens pareixen d’entrada inacceptables
en els termes en què es conten als mitjans de comunicació.

Sr. President, se m’acaba el temps, se m’ha acabat el temps.
Només té dos camins, Sr. President, o arregla aquest trull que
tenen organitzat o posa ordre dins aquest pacte d’una vegada per
totes, o el convid sincerament a fer una reflexió de la continuïtat
a les institucions de tots vostès en els termes del pacte. De la
lectura d’aquest pacte no es correspon, efectivament, el que
vostès varen escriure i prometre, amb el que està succeint en
aquests moments a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Fiol.
Miri, jo crec que he deixat ben clar a la meva primera resposta
que aquesta era una situació que crec que no és bona, i no és
bona per a les institucions i per tant no és bona per als ciutadans
i les ciutadanes, i per tant en aquest sentit, com li he dit, estic
preocupat i ocupat per intentar que aquesta situació se solucioni.

El que no està bé és que vostè em tregui de mare aquestes
situacions i em parli de preus, i si qualcú n’ha parlat, tampoc no
està bé. No, no, si qualcú n’ha parlat tampoc no està bé. Per una
banda tenim una esmena de Son Baco, que com se suposa va
totalment en contra, des del nostre punt de vista, del projecte
que volíem, i jo ho he manifestat en distintes ocasions, i per
altra banda tenim un caramull d’ART que signifiquen mils i
mils i mils de metres quadrats construïbles, i en aquest moment
el que s’està discutint, tal com deia el pacte, és eliminar una part
important d’aquestes ART. Això és el que s’està discutint.

Per tant vostè m’està parlant de 3.500, i 3.500 és una part,
que a més aquesta informació no va d’acord amb el que s’està
parlant en aquest moment, però li recordaré que 3.500 està
parlant de dues ART i n’hi ha devers set o vuit. La nostra idea
és que, d’acord amb el que s’havia previst la legislatura passada
quant a ART, que eren mils i mils de metres quadrats de nova
construcció, d’això se n’elimini una part important. Aquest és
el debat i la discussió que hi ha en aquests moments.

En tota la resta li he de dir que efectivament jo he de
reconèixer que aquesta no és la situació que m’agrada més, tal
i com estan les coses en aquests moments, i que per tant la meva
obligació com a màxim responsable de les institucions és, com
molt bé ha dit vostè, donar-hi una solució, i si no hi puc donar
una solució haurem de prendre decisions. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 

II. InterpelAlació RGE núm. 7103/09, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
de les Illes Balears en relació amb la policia local i turística.

I 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 de les
Illes Balears en relació amb la política local i turística.

Pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Rodríguez té la
paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
pasado 14 de abril algunos medios de comunicación se hacían
eco de las declaraciones del Govern, en aquel momento la
consellera de Interior que ocupaba la cartera correspondiente,
sobre la eliminación de la policía turística. 

Evidentemente que se nos abrió un poco la luz, porque es un
fenómeno que creo que hay que considerar, y lógicamente hoy
venimos aquí, a esta cámara, con un gobierno nuevo, con una
consellera nueva, para que nos ratifique si efectivamente las
propuestas que hacía en aquel momento la consellera de Interior
obedecían a su criterio personal o obedecían a una directriz del
Gobierno. Porque, señoras y señores diputados, estamos
hablando de algo que es importante que tengamos en cuenta, y
es un cuerpo de policía local y turística -porque la policía local
y turística es la misma, unos son funcionarios fijos en plantilla,
otros son interinos porque tienen un contrato para la temporada
turística- que ocupa a más de 2.624 personas. Es un núcleo
importante no sólo de personas sino de seguridad para estas
islas.

Somos, en definitiva, la única comunidad de España que
tiene policía local o auxiliares de policía local en todos los
municipios, no hay otra comunidad en España que tenga cuerpo
de policía local o cuerpo de auxiliar de policía local en toda
España, y esto ya indica algo importante, indica la conciencia
que tienen los alcaldes, los municipios, de un servicio que se
presta a los vecinos para garantizar su seguridad en unas islas en
las que no pasamos, por desgracia, por los mejores niveles de
seguridad que hemos tenido nunca. Hay 45 municipios con
cuerpo de policía y 22 en donde lo que hay son auxiliares de
policía local.

El año 2008, y lógicamente me refiero siempre a la memoria
-que también somos la única comunidad autónoma que la edita
y creo que es una buena cosa y que hay que felicitar por ello- de
la policía local, existían 2.349 policías locales, bien fijos o bien
en plantilla, policías o auxiliares de policía, y 275 policías
turísticos, aquéllos que se contratan para ocupar, para atender el
aumento de población puntual que se produce en diversos
municipios.

Son agentes de policía local o auxiliares de policía local con
una formación desde 2004 de 857 horas lectivas. Es importante
decir esto, porque antes solamente tenían una formación de 400
horas. El salto cualitativo en la formación del policía ha sido
muy importante a la hora de tener un mejor servidor público en
la calle, y lógicamente esto es importante. Pero es más todavía:
hoy los policías locales y los policías locales turísticos tienen la
misma formación, 857 horas; antes la llamada policía de
temporada tenía una formación de 200 horas, con lo cual
evidentemente no respondía a las expectativas que se esperaban
de ellos, pero hoy sí, hoy tienen una formación importante.
Antes el policía local de temporada sólo se podía contratar por
seis meses; ahora se ha prolongado porque hay veces que la
temporada empieza antes o (...) empieza antes, hasta nueve
meses.
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Estamos ante una realidad de un cuerpo formado por más
2.600 agentes que sin duda cada día contribuyen a proporcionar
más seguridad en cada uno de nuestros municipios. Es
importante también tener en cuenta este dato en estos momentos
en que, como he dicho anteriormente, se ha evidenciado que la
seguridad en nuestras islas, por el hecho de la insularidad, no
está garantizada, y en esto creo que todos coincidiremos que es
así, que sólo el hecho insular, algo que parecía que nos protegía
de todo, ha sido vulnerado este verano en repetidas ocasiones,
y lógicamente esto ha de haber otros hábitos de seguridad. 

Son unos cuerpos de policía que el año 2008, y también
según la memoria, fueron requeridos por los ciudadanos en
141.000 ocasiones, o sea, hubo más de 141.000 ciudadanos de
Baleares que llamaron a su policía local para pedirle un servicio,
y eso se refleja también en la memoria; que han intervenido en
15.759 atestados por accidente de tráfico; que han socorrido o
ayudado a 1.744 víctimas de accidente graves, menos graves,
pronóstico reservado y fallecidas, el año 2008 35 personas
fallecieron por accidente de tráfico en áreas de la policía local.
Que han procedido a detener a 2.172 ciudadanos por seguridad
de tráfico y a 2.687 por otras infracciones; en total han puesto
a disposición judicial a 4.871 personas. Que han intervenido,
como he dicho anteriormente, en (...) atestados, o sea, atestados
que han remitido al juzgado con todo lo que ello implica, no
solamente es mandar el atestado sino luego ir a declarar, i que
han enviado 3.383 de ellos -perdón- a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para que procedan en consecuencia de los
atestados. Estos datos en si mismos dan cuenta de la
importancia de la policía local en la seguridad de las Islas
Baleares. 

Esta policía local, como he dicho anteriormente, el año 2003
tenía 400 horas de formación; el año 2009, 857. La policía
turística tenía 200 horas de formación y el año 2009 857, (...) a
partir de 2004 fue esta modificación. El contrato de temporada
era de seis meses, ahora puede llegar hasta nueve meses. La
formación de la policía para ingreso anteriormente a 2003 se
hacía sólo en Mallorca; de 2004 a 2007 se hacía en las tres islas,
en la de Mallorca se hacía descentralizada en Palma, Manacor
e Inca; y en 2008, a partir de 2008, curso 2008-2009, sólo se
hace en Palma, con lo que significa esto de regresión para
posibilitar que una persona pueda acceder al cuerpo de policía
en la isla de la cual es natural o en la que reside.

Que se ha establecido, se hizo un avance en la policía local
para mejorar la carrera profesional, se ha establecido un
convenio que ha posibilitado en el estudio en la universidad de
las Islas Baleares de la diplomatura de seguridad pública.

Para desaparecer esta policía turística, que parece que es
denostada, que no tiene objetivos, que no tiene ninguna función
que hacer, se alega que es excesiva la temporalidad, que no
tiene sentido que sólo trabaje nueve meses, que no existe otra
comunidad que tenga policías interinos, que está financiada -y
yo que creo que de ahí viene todo el mal- el 75% por la
comunidad, y dificultades para consolidar la plaza a pesar de lo
que establece la ley. Eso es lo que alega el Gobierno para
desaparecer. No se tienen en cuenta las necesidades que exige
la convocatoria de la oferta pública de empleo, único
instrumentos que evitaría la temporalidad. Esto es importante,
exigir a los municipios que cubran las plantillas por personal
funcionario, no interino o temporal, o policías turísticos, y se

acabaría la temporalidad. Otra fórmula o sistema que posibilite
a los municipios ampliar su plantilla cuando tienen necesidad de
ello; ¿qué le decimos a San Antonio de Ibiza?, por poner un
ejemplo; o a Andratx, por poner otro ejemplo, o a Calvià, por
poner otro ejemplo, cuando triplican la población y precisan
más servicios policiales. ¡Ah!, arréglate como puedas. No, la
Conselleria de Interior es la que tiene que habilitar el
procedimiento, el que sea, o policía turística, policía de
temporada, o policía interino, como usted quiera, pero
evidentemente ha de haber una solución para estos municipios,
que exigen, que reclaman que esto sea así.

Es evidente que es necesario actualizar permanentemente el
Registro de policías locales como único instrumento para saber
y para detectar anomalías en las policías locales que permitirían
que hubiese más (...) empleo, y es evidente que también podría
ser un camino introducir en el pacto local, que tanto se llena la
boca el Gobierno de que va hacer pero que no da ni un paso en
positivo, medidas económicas que permitan a los municipios
ampliar su plantilla en algo que es tan necesario como la policía
local. 

Y hoy, a la nueva consellera de Interior, me gustaría hacerle
unas cuantas preguntas para que su posición fuese más clara y
así derivara la moción en algo que creo que és muy importante.
En primer lugar aguardamos su posicionamiento sobre esta
postura, sobre la eliminación de la policía turística. Desearíamos
que para facilitar el acceso a los cuerpos de policía local o
auxiliar de policía local se volviesen a convocar plazas con
formación en las tres islas, al menos, Mallorca, Menorca e Ibiza,
y si es posible en Mallorca descentralizarlas en Palma, Manacor
e Inca. Si mantendrá la ayuda que actualmente tienen los
municipios del 75% para los policías locales. Y por último, ¿qué
medidas piensa tomar para substituir la existente medida de
policías turísticos sin que se vean perjudicados los municipios?;
es decir, ¿qué piensa hacer usted como oferta a la policía
turística? La solución no está en “la quito y punto”, no, “la quito
porque pondré algo mejor”, y quiero que usted explique lo que
es para lógicamente ver si lo apoyamos o por el contrario pues
no la apoyamos.

Gracias, Sra. Consellera.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula la Sra. Costa en nom
del Govern.
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LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies
també al diputat Sr. Rodríguez per aquesta interpelAlació. 

En primer lloc voldria dir que estic fonamentalment d’acord
amb el que vostè ha manifestat sobre el paper de les policies
locals en la seguretat pública a les nostres illes, això és
indubtable. I a més també voldria expressar el meu desig que
aquesta interpelAlació sobre la política del Govern en relació a
la policia local i policia turística sigui una aportació en positiu
al debat parlamentari i que en puguem treure conclusions que
ens ajudin a millorar la seguretat pública d’aquesta comunitat.
Convé, però, i no ho hem d’oblidar, situar aquest debat en el
punt de les competències pròpies que té el Govern, que vénen
a més determinades, com s’ha dit abans, a la Llei de coordinació
de les policies locals de l’any 2005, i que a l’article 10 estableix
perfectament quines són aquestes competències i funcions de
coordinació que estam obligats a exercir. A més l’article 12
d’aquesta llei atribueix l’exercici de les funcions en matèria de
coordinació de les policies locals, que correspon a aquesta
conselleria, tot respectant sempre, evidentment, les
competències exclusives dels ajuntaments, entre les quals cal
destacar la plena potestat per confeccionar les seves plantilles
policials, és a dir, la responsabilitat de contractar i determinar
quin abast han de tenir les plantilles de policia local és de les
mateixes corporacions locals.

I estam parlant ara d’una legislació, la de la Llei de
coordinació de policies locals de l’any 2005, que ja està a punt
de complir cinc anys i que, com tota normativa, precisa tal
volta, o almenys així ho creim des de la conselleria, d’una
adaptació a les necessitats actuals però també a les de futur. La
seguretat és un dels valors més preuats de la societat, i per això
és obligació dels governants vetllar perquè aquest dret sigui
percebut de forma individual però també de forma colAlectiva.

Balears és una comunitat amb poc més d’1 milió
d’habitants, 1.072.000 habitants, amb una planta turística de
414.000 llits. La ràtio de les policies locals, incloent la policia
turística i els agents en segona activitat, és de 2,5 policies per
cada 1.000 habitants. Però hem de tenir en compte que aquesta
ràtio, la més alta de totes les comunitats autònomes de l’Estat,
no valora l’increment de població pel turisme durant l’època
estival. La legislació autonòmica aconsella una ràtio mínima
d’1,6 policies per cada 1.000 residents. En el cas de la nostra
comunitat, el conjunt de les plantilles de les policies locals,
incloent la policia de temporada, suma, com deia abans el Sr.
Diputat, en aquest cas actualitzades les dades a 30 de juny
d’enguany, suma, com dic, 2.707 agents, dels quals 299 eren
policies turístics. 

El factor turístic, la tipologia dels municipis i les pròpies
polítiques de seguretat dels ajuntaments, les ràtios de policia
local per habitant municipi a municipi són específiques i
aconsellen estudis diferenciats per cada un dels nostres territoris
de forma temporal, treball que ha vengut desenvolupant en
aquests darrers anys l’Institut de Seguretat Pública de les Illes
Balears, l’ISPIB, per tal de configurar un diagnòstic de la
seguretat el més ajustat possible a la realitat de cada municipi,
de cada comarca i de cada illa. I pel que fa a l’evolució de les
plantilles municipals de les policies locals, les dades

estadístiques constaten que la creació de la policia turística no
ha suposat un increment dels efectius policials, sinó que s’han
estancat les plantilles orgàniques dependent, evidentment, de les
corporacions locals. Sense comptar la policia turística, és a dir,
amb la plantilla fixa consolidada en els ajuntaments, hem passat
de tenir 2.332 policies locals l’any 2005, amb una població en
el conjunt de la comunitat de 983.000 habitants, hem passat com
dic a 2.406 policies locals l’any 2008 per a una població
d’1.072.000 habitants. Això vol dir que en el conjunt de la
comunitat l’increment real d’aquestes plantilles de policia local,
sense tenir en compte, com deia, la policia turística, ha estat
aquest increment d’un 3,1% enfront d’un augment de la
població del 9%. Això vol, aquestes dades ens indiquen que
l’explosió demogràfica que hem sofert no ha tengut una
correspondència en inversió pressupostària destinada a la
dotació policial per part dels mateixos ajuntaments.

I què s’ha fet per l’actual govern en aquesta legislatura per
millorar, dins l’àmbit de les nostres competències, la seguretat
en els municipis? Idò, no només mantenir la política de suport
als ajuntaments, que ja s’havia iniciat, ho recordava aquí el Sr.
Rodríguez, amb l’anterior govern, a l’anterior legislatura, sinó
incrementar-la en molts vessants. En primer lloc, donar solució
legislativa per cobrir les vacants de la policia turística, recorda
molt bé el Sr. Rodríguez que a un primer moment no es va
exigir la titulació adequada i això va provocar que els propis
ajuntaments no poguessin contractar les persones que havien
tengut la formació en policia.

En segon lloc, s’han creat els nous consells de coordinació
de policia local, concretament el Consell de Coordinació Pitiús,
el de la comarca del Pla i el Consell de Menorca. I ara treballam
i s’està enllestint la constitució dels consells de les comarques
del Raiguer i Nord de Mallorca.

També s’han incrementat les ajudes als ajuntaments per a
l’adquisició de vehicles. Pensam que s’ha augmentat l’eficiència
i l’eficàcia en aquesta inversió, perquè amb la mateixa inversió,
amb la mateixa partida que hi havia a l’anterior legislatura, que
va subvencionar 104 vehicles mitjançant el sistema de renting,
amb l’actual model s’han pogut subvencionar, de subvencions
directes, fins a 160 vehicles, això vol dir que amb el mateix
pressupost n’hem augmentat 56.

Per altra banda, s’ha desplegat també la plataforma
informàtica, el compartiment de la base de dades ja està
activada en mode local, quasi al cent per cent de tots els
municipis. Això òbviament suposa un avanç important en la
comunicació i en la colAlaboració interpolicial.

A més, s’han impulsat programes de seguretat i potenciat la
figura del policia tutor, figura que he de dir que té molt d’èxit.
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Per altra banda, hem fet campanyes específiques de
seguretat viària, en una primera fase que s’ha arribat a 17.000
alumnes d’11 municipis diferents. I li puc avançar ja, Sr.
Diputat, que demà mateix es presentarà una segona fase que
tendrà un abast molt més ampli, ja que s’arribarà a 90.000
alumnes de prop de 55 municipis, el que suposa pràcticament el
conjunt de la nostra comunitat.

I dins un projecte global de la seguretat del trànsit, s’ha
habilitat també un procediment de control i detecció de drogues
i substàncies anàlogues en els conductors. Els resultats positius
que s’han obtingut a tots els municipis, tant de l’illa d’Eivissa
com de Formentera, ens animen a continuar en una propera fase
tant a l’illa de Mallorca com a la de Menorca.

Per altra banda, potenciam també l’Institut de Seguretat
Pública com a un ordre clau per impulsar la millora de la
seguretat pública de la nostra comunitat, mitjançant la
coordinació i la integració de les policies locals en un projecte
comú que, a mig termini, ens ha de poder permetre crear i
desplegar la policia autonòmica, objectiu per al qual volem que
hi hagi uns fonaments de màxim consens.

Per altra banda, també, s’ha millorat la connexió i la
informació entre les policies local i l’112.

I en formació, a la qual també feia referència el Sr. Diputat,
es fa molta feina en formació contínua, bàsica i de
comandament.

En conjunt són unes mesures que demostren el treball que
s’ha fet en aquesta legislatura, que aporten uns bons resultats de
gestió i de millora de la seguretat pública.

I quant a la policia turística, és ver que s’ha mantingut el
discurs de modificar l’actual model de policia turística que es va
crear a l’anterior legislatura, perquè s’ha vist en el temps que ha
esdevingut en un simple sistema de reforç puntual a la
temporada alta, però que no ha ajudat a incrementar les
plantilles orgàniques de la policia local, ni tan sols en la
proporció que ha augmentat la població de dret, i no ho diu
aquest govern, ho diu la pròpia estadística i també les
reivindicacions dels sindicats.

Hi ha uns estudis i un programa alternatiu per intentar
eliminar aquests desequilibris creats a molts de municipis amb
l’anomenada policia turística. Disposam ja d’un diagnosi que
ens permet proposar un veritable model alternatiu que ens
condueixi a donar estabilitat policial a les plantilles orgàniques
de les policies locals als municipis de les nostres illes. De totes
maneres ens trobam ara en una situació que, com que aquest
canvi no es farà d’un dia per l’altre, aconsella moderar les
perspectives de substitució immediata i per tant prorrogarem els
convenis durant l’any que ve, durant l’any 2010. S’ha de cercar,
evidentment, l’equilibri entre les necessitats dels ajuntaments i
l’estabilitat de les policies.

I mentrestant i de forma paralAlela anirem consensuant amb
els municipis i amb els sindicats la proposta d’un pla
d’estabilitat policial.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Costa, ha d’anar acabant.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Sí, acab, Sra. Presidenta.

Deia que tirarem endavant aquest pla d’estabilitat policial
que garanteixi la incorporació progressiva d’uns 300 policies
turístics a les plantilles orgàniques, d’una manera que sigui
assumible pels ajuntaments. I a hores d’ara, en què ja tancam els
pressuposts, volem també que els ajuntaments puguin veure
reforçades les seves plantilles de policia local el proper any, en
les mateixes condicions que les mantingudes fins ara. Per tant,
vull deixar clar que la pròrroga dels convenis de la policia
turística amb els ajuntaments no elimina, però, el nostre
compromís de substituir la policia turística per un model que
nosaltres entenem que pot ser més efectiu subjecte a aquest pla
d’estabilitat policial, tal com reclamen i reivindiquen els propis
policies turístics com els propis sindicats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, som davant un debat reiteratiu, perquè ja hem parlat altres
vegades en aquest plenari sobre la qüestió que planteja el Grup
Parlamentari Popular de la policia turística. Per tant, és lògic
que em remeti ja al posicionament d’Unió Mallorquina en
relació amb aquesta qüestió i al que ja ha quedat consignat al
Diari de Sessions.

Hi ha una primera idea que sobrevola el discurs del Sr.
Rodríguez, a la qual faríem molts matisos des d’Unió
Mallorquina, perquè s’assimila amb molta facilitat seguretat i
policia local, i aquesta equació consideram que no és
exactament així, perquè reconeixem la important funció que fa
la policia local, però és una funció que no és específicament de
seguretat ciutadana, més aviat el contrari, la seguretat ciutadana
és bàsicament una competència de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, i com vostè sap perfectament, perquè ja li
hem expressat moltes vegades, per a Unió Mallorquina la
solució estructural a la seguretat ciutadana ve pel
desenvolupament de la policia local, ja sé que vostè -de la
policia autonòmica, perdó-, ja sé que vostè a totes les seves
intervencions oblida la policia autonòmica, tal vegada perquè no
hi ha moltes ganes de crear aquesta policia autonòmica integrals
i que assumeixi aquesta important funció, però comprendrà que
per al nostre partit polític sigui realment allà on trobaríem la
solució, ja dic, estructural a aquest problema i a aquest repte de
la seguretat ciutadana.
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Una segona idea, que també ha estat expressada aquí, es diu:
bé, hi ha unes ràtios de policies locals, els ajuntaments haurien
de cobrir totes les places, tenen unes obligacions; bé, aquestes
ràtios no les han fet els ajuntaments. I com passa tantes vegades,
els ajuntaments, que són, pobrets, els que han de pagar, resulta
que d’altres administracions o d’altres institucions els diuen
quants policies locals han de tenir o quants socorristes han de
tenir a les platges, però ningú no els dóna els recursos
econòmics. I clar, és molt bo de fer que digui hi ha d’haver no
sé quants policies per a no sé quants habitants, o per no sé
quantes places turístiques, això és relativament bo de fer, però
els recursos econòmics a capítol 1 i en plantilla on són? Aquest
és el problema real. I el problema real és que la policia turística
que vostè va impulsar o li va donar una empenta molt important
a la legislatura passada ha estat molt ben acollida per
l’administració local i pels ajuntaments, perquè hi havia un 75%
del finançament, però és que aquesta és la qüestió de fons; la
qüestió de fons és que els ajuntaments no poden assumir el cost
d’acomplir les ràtios que s’han aprovat, i aquesta és la qüestió
per la qual nosaltres consideram que no és la solució estructural
que es cobreixen les plantilles o fer unes noves ràtios o anar per
aquest camí, perquè sabem que això, si no junt amb una millora
molt important del finançament local, finançament local que no
depèn d’aquest govern ni de les institucions d’autogovern de les
Illes Balears, perquè, lògicament, és una qüestió molt
relacionada amb el Govern de l’Estat i que ha de resoldre el
Govern de l’Estat, entenem que lògicament aquesta no és la via,
ja dic, de solució.

Per tant, què ens trobam? Ens trobam que la Conselleria
d’Interior, encara que amb alguns anuncis que oblidaria o
replantejaria la policia turística, en realitat es fa una política
molt continuista en aquesta qüestió. I vostè, Sr. Rodríguez,
coincidirà amb aquesta opinió, perquè al final tornarem
prorrogar el conveni, perquè és molt difícil trobar una solució,
perquè la policia autonòmica no es posa en marxa en dos dies i
perquè els ajuntaments no tenen resolt el seu problema de
finançament i no poden cobrir les plantilles o ampliar les
plantilles. Per tant què hem de fer? Continuar un poc amb el que
tenim, que, més o manco, funciona d’aquella manera.

Entenem que això està ple de problemes, perquè és ver que
hi ha un problema de temporalitat i és ver que el treballador que
està sis mesos aspira legítimament a fer feina tot l’any, però
també és ver que aquesta no és la funció del policia turístic,
perquè, com el seu nom indica, és intrínsec a la seva figura
aquesta temporalitat. Però bé, això crea problemes de
reclamacions laborals i lògicament, ja dic, no és la solució
estructural.

Per tot això, aquesta és la posició molt clara que des d’Unió
Mallorquina, tenim al respecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, bé, crec que anam coincidint amb una
diagnosi i és que el problema, un dels problemes greus és que hi
ha pocs doblers a les arques municipals i a les arques de la
comunitat i que determinats reptes estructurals, i nosaltres
coincidim amb una prèvia que és la funció clau de la policia
local i la tasca que té encomanada dins la seguretat, la veritat és
que resulta complicada d’articular, no ja només per l’especial
idiosincràsia o problemàtica que tenen els municipis turístics i
l’increment demogràfic que s’ha produït en aquests darrers
temps, sinó també, ja dic, per aquesta dificultat econòmica.

En qualsevol cas, aquesta policia turística aquests anys ha
suposat, ha servit realment per donar un reforç temporal a
aquestes plantilles de les policies locals d’alguns ajuntaments i
s’ha incrementat aquell suport econòmic i s’ha millorat la figura
d’aquells auxiliars de policia de temporada, que ja teníem, i per
tant segur que aquests 16 milions d’euros en quatre anys que
s’apunta que s’han pogut gastar realment han donat un suport i
una ajuda, però sense resoldre, sense afrontar, fins i tot podria
ser que contribuint a fer-los més sòlids els problemes
estructurals.

Els problemes estructurals no es resolen amb aquesta mesura
i cream un problema de futur, amb un interès evidentment
palAliatiu, sa i positiu que té aquest reforç, que evidentment ens
obliga a fer un replantejament quan hi hagi ocasió, i nosaltres la
convidam, més enllà de renovar aquest conveni, a fer, com vostè
apuntava, un replantejament global de la situació.

D’entrada en base a establir competències clares, avui cada
vegada és més necessari un replantejament global de les
competències de totes les institucions. Som a un moment en què
obligam els ajuntaments a pagar les escoles i a pagar els
hospitals i els compram els cotxes de la policia local; segur que
si tot ho acabàssim posant dins una balança podríem anar
recolAlocant les peces perquè cadascú resolgui les seves
competències, o la policia, les forces de seguretat de l’Estat que
també els fem, com s’apuntava, les casernes de la Guàrdia Civil
i aquest tipus de connexions.

Evidentment, per a nosaltres també una solució estructural
passa per la policia autonòmica, com s’ha dit, però ben dotada,
amb recursos i això passa per un altre sistema de finançament
molt diferent, perquè si no acabarem posant dos guardes de
seguretat a la porta del Consolat, i això no és evidentment el
model de policia autonòmica al qual nosaltres aspiram i que a
un estat propi de qualsevol fórmula que aquesta tengués, és
evident que per al nostre producte interior brut podríem aspirar
a unes forces de seguretat de molta categoria i de molt nivell i
que la que vivim, amb la situació desestructurada que tenim i
amb molta professionalitat i bona feina dels colAlectius que hi
són, però que realment donen fins on hi són.

El sistema de la temporalitat ja s’ha apuntat que és propi del
nostre sistema, però realment la policia autonòmica tampoc no
podrà funcionar o tots els sistemes i cossos de seguretat en base
a temporalitats excessives. Jo crec que aquesta idea que hi ha
puntes de població, duta a l’extrem, ens duria que pràcticament
tota la nostra organització, també pública, i no només privada,
s’hauria d’avaluar en aquestes puntes d’assistència de gent. Jo
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crec que seria un absurd laboral, social, no intentar palAliar-ho
d’altres maneres i du a una societat de fixos discontinus
absolutament en tots els terrenys. Per tant, crec que s’ha
d’afrontar, hi ha aquestes puntes, són reals, hi ha d’haver
aquesta intensitat, però també hi ha d’haver un increment de les
plantilles orgàniques. Per ventura, fins i tot, la policia turística
ha aturat aquest procés de consolidació de les plantilles
orgàniques perquè solucionava, d’alguna manera més puntual,
el problema. Per tant, això s’ha de resoldre.

S’ha de resoldre, perquè, a més a més, més que unes
funcions específiques d’un professional molt especialitzat en
una matèria, en realitat han estat reforçaments estrictes de
plantilla a municipis, no a tots els municipis, a municipis que
tenien unes determinades característiques, però que també els
municipis en tenen unes altres i que segur que caldria entre tots
afrontar-les.

Per tant, com s’ha dit, sense recursos s’hi ha de posar molta
imaginació, però és difícil pagar els cossos i forces de seguretat
que requerim, però s’hauran de seguir fent equilibris. Nosaltres
estam preocupats pels anuncis o per les dificultats que pareix
que tendran els pressuposts del 2010, però s’haurà de mirar
d’intentar prioritzar i que evidentment els cossos de seguretat no
en surtin perjudicats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull començar la meva
intervenció sumant-me a la manifestació del Sr. Rodríguez i de
les altres persones que m’han precedit en l’ús de la paraula
quant al reconeixement a la tasca de la policia local, d’una
manera totalment evident, la qual cosa no vol dir que estiguem
en situació de beneir el model de policia turística que ens va
deixar l’anterior govern. La veritat és que escoltant avui les
persones que han intervingut, pràcticament era repetir el que es
va parlar en aquesta mateixa seu el 30 de setembre del 2008, i
és curiosa la situació que es produeix en el Parlament, en aquest
ple, perquè ens trobam, en segona ocasió ja, que es fa una
interpelAlació per part del grup de l’oposició, però és una
interpelAlació en relació amb un tema, amb una qüestió que ve
justament d’una decisió, d’una gestió d’aquest govern i a més,
justament, la persona que fa la interpelAlació és justament la
persona que va ser autora o responsable directa d’una sèrie de
decisions, d’una exposició d’un model que avui en dia tenim
una sèrie de conseqüències.

Consideram que, sent absolutament legítim el plantejament
que fa l’interpelAlant, sembla que la intenció que hi ha amb
aquestes interpelAlacions és, a força de reiterar una sèrie de
manifestacions o de missatges, que per la porta del Parlament
surti beneït un model que, tal i com s’ha dit, ha resultat
ineficient per a la situació o per al fi que havia estat dissenyat.

Efectivament, tal i com és propi, Sr. Rodríguez, va fer
referència a aquesta seu -com dic fa un any-, va ser un remei
anomenat policia turística que com deim ara estam, s’ha vist que
no ha servit del tot per a les qüestions i tampoc no ha tingut
l’èxit que se’ns havia promès. Promeses que estan escrites fins
i tot al Diari de Sessions d’aquest parlament, l’any 2003.

Ha suposat -com també s’ha dit- un sistema de subvencions,
no ha suposat un augment de plantilles i sí ha comportat una
situació d’inestabilitat laboral que ha estat denunciada pels
mateixos agents, pels mateixos perjudicats. Hi ha hagut altres
qüestions com per exemple que s’ha vist que la formació era la
mateixa dels policies locals. Es va donar formació a persones
que llavors resultava que no complien els requisits i els
ajuntaments no les podien contractar i -tal i com el Sr.
Rodríguez ha manifestat en diverses ocasions en aquest mateix
ple- ha estat un model que ningú no ha imitat, absolutament
ningú. Entenem que perquè veien clarament que no era el model
més adequat.

Estam d’acord amb les persones que han parlat abans.
Evidentment, en relació amb el que ha comentat la Sra.
Consellera, aquest és un model que s’ha tornat problemàtic,
podem dir, i de tal manera, s’ha d’actuar d’una manera
responsable per abordar aquesta situació. Aquest govern, igual
que en altres qüestions, ha tengut una elevada consciència de
responsabilitat. Entenem que en aquest sentit, com ja ens ha
indicat i ens ha ilAlustrat la consellera, es treballa en aquest
sentit, és a dir, tal com ens ha anunciat la Sra. Consellera es
prorrogarà la situació, el règim actual, però sense parar de fer
feina per millorar el sistema dins les competències evidentment
que tengui el Govern balear en temes de seguretat pública, com
dic, crear un model que sigui plenament satisfactori, que tengui
uns criteris objectius, cosa en la qual hi va haver dubtes en
aquest sentit en relació amb el sistema anterior i en definitiva no
deixar ningú en una situació precària, actuant poc a poc, actuant
amb seny i, definitivament, garantir en la mesura del possible
evidentment que aquestes illes tenguin el millor sistema de
seguretat pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica, Sr. Rodríguez, vol
la paraula?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señores diputados, señoras
diputadas, en primer lugar quiero felicitar a la consellera por la
decisión de prorrogar el actual sistema. 
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Actual sistema que es perfeccionable, estoy seguro que esto
es así. Nadie es perfecto. La verdad es que el año 2003, del
2003 al 2007, pusimos en marcha mecanismos para mejorar la
Policía Local y esto ha permitido que lleguemos a los
parámetros en los que estamos hoy con las personas que
tenemos hoy. Si no hubiéramos hecho nada estaríamos en otros
parámetros y con menos personas. 

Mire, le felicito por este tema y le doy un consejo. No sé qué
va a legislar ni qué va a proponer con la Policía Local y la
Policía Local Turística, sólo le pido una cosa: antes de nada
hable con los alcaldes. Ellos saben el problema que tienen. Ellos
son los que tienen que dar respuesta cada día a los ciudadanos.
Por eso, sea cual sea su pensamiento, antes de ponerlo en
práctica hable con los alcaldes, con todos, de todos los colores
políticos y verá como saldrá usted enriquecida y adoptará la
decisión con más conocimiento y con mayor valor que la que
tomaría si no hablase con ellos. Ellos tienen el problema, usted
les puede ayudar muchísimo.

En segundo lugar, me gustaría aquí..., lamento tener que
haber cambiado el PSOE por razón de linajes de portavoz, no lo
hago en detrimento de la persona que ha intervenido, pero sí en
recuerdo a José María Costa que ha sido un gran portavoz en la
comisión y en el pleno en temas policiales. Lo que sí le diría a
la portavoz del PSOE es que esperaba un discurso más laico, no
(...) a que me bendigan nada, para bendecirme voy a la iglesia
y el cura me bendice si quiere y si no, pues no me bendice, pero
aquí venimos a legislar a todos los ciudadanos, sean más o
menos religiosos, sean más o menos creyentes. En policía hay
normas, hay leyes, no hay creencias, aquí cada uno aplica la
normativa que le corresponde.

Sra. Consellera, mire, creo que le han dado..., tiene usted un
instrumento que es importantísimo que es el Instituto de
Seguridad Pública, el cual -creo- que (...) usted muy bien si
valorase cómo quedó, cómo estaba en diciembre del 2006 y
cómo está ahora, qué elementos tenía en 2006 y cuántos tiene
ahora, qué personal tenía adscrito en 2006 y cuál tiene ahora y
se dará cuenta de por qué está como está actualmente, porque no
tiene la misma fuerza que tenía en el 2006, creo yo, a lo mejor
estoy equivocado.

Le han dado... que no resulta bien, me ha hablado aquí de
cifras de 2005 a 2009 en plantilla, le han engañado. Le han
engañado. Si le dan a usted 2003-2009 tendrá más certeza,
porque mire, del 2004 al 2007 se formaron en esta comunidad
1.000 policías y después se han formado más, me parece que
han sido 50 aproximadamente, ¿no? De estos 1.150 policías no
hay ninguno en el paro actualmente, o puede haber 10 o 15, no
hay más en el paro, por lo tanto, del 2003 al 2009 hay 1.150
policías más de los que había en el 2003. 

El 2005 ya había hecho yo tres cursos de Policía Local, Sra.
Consellera, pero el 2003 los municipios y (...) alcaldes fichaban
policías. Calvià limpiaba todos los municipios de policías
porque les pagaba más. Palma hacía lo mismo, pero luego había
municipios como Artà, como Marratxí, como otros que pagaban
menos que no tenían policías locales porque en el periodo 1999-
2003 sólo se formaron 120 policías, que no cubren ni siquiera
la baja recreativa del personal.

He dicho anteriormente una cuestión que es muy importante
que voy a decir otra vez. Si usted hace que se cumpla la ley, que
se cumpla la ley por un procedimiento de que haya un turno
restringido para policías que están en vigor ya y luego un turno
abierto a todos los policías, usted dará estabilidad a las plantillas
y no habrá ningún policía turístico que esté más de un año en
esta situación porque la renovación (...) policías da anualmente
más de 150 plazas, Sra. Consellera. 

Por lo tanto, usted estudie esto y verá cómo es un
procedimiento como lo que se hace con los maestros, con las
enfermeras, con los médicos, con todos, un procedimiento al
que puede acceder un policía que ya tiene el título y está
actuando y tiene unas ventajas, el procedimiento restringido y
luego el procedimiento abierto.

Tampoco me ha contestado usted a una cosa, Sra.
Consellera, ¿piensa usted que es bueno que haya un curso de
policía de acceso a policía local en Palma, en Manacor, en Inca,
en Menorca, en Ibiza o como ahora que sólo se hacen en Palma?
¿Cree que esto compensa a los policías e incita a los policías a
hacerse policía tener que venir cinco meses a un curso aquí a
Palma desde Menorca o desde Ibiza o desde Artà o desde
Pollença o desde Alcúdia? Esas son las dos preguntas que le
hago. 

En primer lugar, Sra. Consellera, gracias por su anuncio de
que va usted a prorrogar el tema este, hable con los alcaldes
antes de tomar cualquier decisión. Dígame si va a hacer los
cursos de policía en Menorca y en Ibiza también y por favor, si
va hacer que se convoquen como dice la ley (...) la oferta
pública de empleo para los cuerpos (...) policías locales de
Baleares.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica la
consellera Costa té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, bé, vull dir que puc coincidir en pràcticament la
majoria de les coses que han dit aquí tots els portaveus dels
diferents grups parlamentaris.

Quan manifestava el representant del Grup Mixt, el Sr.
Melià, quant a la funció de les policies locals..., bé, crec que
està perfectament delimitada i determinada a la llei i també la
funció i les competències que tenim des d’aquest govern, també
expressada i manifestada evidentment en la Llei de coordinació
de policies locals. Comprenc i compartesc la preocupació dels
ajuntaments i dels municipis, la càrrega que suposa el Capítol
1, el que no podem fer ni des del Govern ni des de cap altra
administració és suplir qui és competent en matèria de policia
local que no són altres que els municipis i per tant, els
ajuntaments en definitiva, conscients de les dificultats
econòmiques per a totes les administracions.
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Coincidesc amb el que deia el Sr. Alorda, també aspiro que
aquesta comunitat tengui una policia autonòmica, a més convid
a tots els grups que siguem capaços de tenir un debat serè i
sobretot que hi hagi un consens en l’inici o en la creació
d’aquesta figura perquè si no existeix consens entre tots els
grups polítics no podrà néixer la policia autonòmica. 

Només una dada, està clar que si en quatre anys aquest
govern, aquesta comunitat ha invertit prop de 10 milions
d’euros en el suport als municipis de les policies locals, crec que
el debat està prou madur perquè puguem tractar entre tots els
grups la formació o com ha d’acabar el naixement d’aquesta
policia autonòmica. 

Per altra banda em quedo amb les paraules de la Sra. Torres,
la portaveu del Grup Socialista, efectivament actuarem, no sé si
poc a poc, intentam ara anar una mica ràpid, però amb seny. 

Admet el seu consell, Sr. Rodríguez, m’encanten els
consells, sobretot de persones que han tengut grans
responsabilitats en aquesta comunitat. Evidentment no es farà
cap canvi que no suposi parlar amb els afectats directament, no
només amb els ajuntaments que en són peça clau, sinó també
amb sindicats, grups polítics i tot això en el marc del Consell de
Coordinació. 

Em parlava, Sr. Rodríguez, del tema de la formació per illes.
La formació actualment i el que continuam mantenint és que
una part es fa a l’illa de Mallorca, però una altra part sí que es
fa a l’illa de Menorca i a l’illa d’Eivissa per tenir així una major
homogeneïtat i una major qualitat en aquesta formació. És així
en principi com pensam que ha de continuar.

Crec que en aquest debat a tots ens ha traït el subconscient
perquè del que hem parlat realment ha estat de reforç a la
policia local, això evidencia que de policia turística
probablement només en té el nom, però no s’ho ha d’agafar, Sr.
Rodríguez, com a un retret a l’anterior gestió perquè si no, no
acabaríem mai, crec que ara estam en el punt de millorar i tot és
millorable. Per a nosaltres no només és millorar-la sinó que és
substituir-la amb un altre model. 

El que també té clar aquest govern és que no deixarà un buit
enmig, se substituirà però mentre mantindrem aquest suport, no
perquè ens agradi el model, no ens agrada ni gens ni mica
aquest model, el que passa és que això també ha creat unes
necessitats i unes dependències als municipis bàsicament que no
es pot eliminar d’un dia per l’altre. Per responsabilitat i per
prudència no ho farem. Per això continuarem, però no perquè
estiguem encantats a prorrogar uns convenis que si fos ara i
començàssim de zero nosaltres no ho faríem així, però per
aquesta responsabilitat continuarem amb un model que ja ens
hem trobat i que continuam, com deia, amb la intenció de
modificar, però ho modificarem no perquè jo ho digui ara i no
perquè no s’hi hagi fet ja feina durant aquests dos anys. 

Fem feina amb el que ha de ser el Pla d’estabilitat policial
que, a més, em compromet que es pugui presentar al primer
trimestre de l’any que ve, del 2010, i que bàsicament he de tenir
tres etapes i no em vull allargar molt més. Una primera etapa
que ha de ser, després de la fase tècnica o finalitzada l’etapa
tècnica, presentar davant aquest parlament una proposta de
modificació de la Llei de coordinació de les policies locals que
ha de requerir i que requerirà el consens de totes les formacions
polítiques. 

Una segona etapa que requereix el consens i el compromís
dels ajuntaments i la corresponent creació i previsió d’oferta
pública de places de policies locals als seus pressupostos. La
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia vol crear un protocol
d’adhesió marc i de convenis de finançament per impulsar i
garantir la viabilitat d’aquesta fase adients a la capacitat i a les
possibilitats econòmiques dels ajuntaments, però aquest és un
procés de corresponsabilitat, no ho podrem fer en solitari. El
Govern de les Illes necessita el consens i la implicació dels
ajuntaments perquè no es pot perpetuar aquest sistema de
dependència econòmica que no és altra cosa que un suport molt
puntual a l’anomenada policia turística.

Una tercera etapa -i acab ja- que comprendrà les fases dels
diversos processos selectius de les places d’estabilitat laboral de
policies locals, és a dir que en aquesta fase s’ha de consumar el
pas d’agents de l’autoritat interins inclosos els policies turístics
en funcionaris de carrera. Crec que hauria de ser incompatible
parlar d’autoritat i d’interinitat. Aquests conceptes han de ser
absolutament incompatibles. El nostre objectiu és tenir policia,
li diguem turística o reforç de policia local, no només nou
mesos l’any, sinó els dotze mesos de l’any.

Gràcies, Sr. Diputat i gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.

III. Moció RGE núm. 12786/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política d'inserció social
a Son Gotleu, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 11549/09.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 12786/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d’inserció social a Son Gotleu, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 11549/09. 

Per defensar la moció té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, decía
el Gobierno..., en primer lugar quiero saludar a los miembros de
la Corporación Municipal de Palma que se encuentran en la Sala
y decía el Gobierno en la interpelación de la que se deriva esta
interpelación que efectivamente había un informe que elaboró
el anterior gobierno municipal de Palma sobre Son Gotleu.
Efectivamente, así es. No lo tenía físicamente en las manos,
pero los datos que les dí, Sr. Consellera, en aquel momento
portavoz del Gobierno cuando usted intervino, no venían de este
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informe. Coinciden con este informe, pero no venían de este
informe, son mucho más graves.

Este informe dice que el año 2006 había 8.995 vecinos en
Son Gotleu, de los que 6.246 tenían pasaporte con nacionalidad
española y 2.749 no la tenían, es decir que el 69% de la
población era de nacionalidad española y el resto no era de
nacionalidad española. Le dije que lo grave venía ahora y es que
en el 2009 estos datos eran que en Son Gotleu en las mismas
casas, en las mismas viviendas, con las mismas camas, muchas
veces con las mismas camas, había 9.943 vecinos, es decir
1.000 vecinos más, de los que 5.761 eran españoles, es decir
400 vecinos menos españoles de los que había en el 2006 y
4.182, es decir 2.500 más, eran de otros países, con lo cual el
problema de Son Gotleu que había en 2006, el mayo del 2009
era distinto y diferente.

Muy bien, pues creo que es el momento ahora de buscar
soluciones, no creo que estemos aquí ahora para buscar quien es
el gran culpable porque además no lo vamos a encontrar. Creo
que somos todos culpables, un poco, de la situación que hay en
Son Gotleu, también seremos culpables si no somos capaces de
encontrar soluciones y, de esta dificultad, sacar cuestiones que
posibiliten una mejor convivencia y una mejor estabilidad
dentro de Son Gotleu.

Las propuestas que hoy trae la moción que se deriva vienen
a ser básicamente las mismas que el equipo de gobierno
municipal llevó al pleno del pasado mes de septiembre, que las
agrupa en medidas de seguridad, en mejoras de habitabilidad del
barrio y de los vecinos, en mejora, potenciación e incremento de
recursos públicos, en la promoción laboral y la formación, en el
aumento de cohesión social, en el fomento del civismo y la
convivencia y en la educación, básicamente las mismas que hoy
se derivan en la moción que hemos traído aquí.

Creo que no estamos muy lejos de la realidad y que no
somos nada sospechosos de hacer seguidismo cuando desde
puntos distintos y formaciones políticas distintas llegamos a,
más o menos, similares conclusiones. La primera es algo
importante y creo que tendríamos que buscar la solución porque
si no, no llegaremos. Es verdad que los municipios tienen
mucho que decir en las políticas vecinales, en las políticas de
convivencia, en las políticas de una barrio, pero es verdad que
cuando en un municipio, en una zona llámese Son Gotleu en
Mallorca, llámese Sa Penya en Ibiza u otros puntos que haya en
otros municipios que hay se le dobla la población que habita en
un territorio pequeño de personas no que no son de allí, sino que
no tienen ni siquiera documentación por lo cual no pueden
integrarse en el mundo laboral ni pueden encontrar solución
inmediata a su problema, se distorsiona la figura en el
municipio, no puede dar políticas generales el municipio a todos
los municipios de Palma, tiene que haber alguna política distinta
en Son Gotleu porque el problema de Son Gotleu es mayor que
en la forma de Santa Catalina. En Palma hay 22 vecinos de cada
100 que no son españoles, mientras que en Son Gotleu hay
41,06. El problema es distinto.

Se lo vuelvo a indicar, de estos 41, 18 no tienen papeles,
tienen derecho a servicios sociales, a sanidad, a educación, pero
no se pueden integrar en el mundo laboral, no tienen
documentos. Por esto creo que es importante que des de el
Gobierno se haga un observatorio para que cuando esto ocurra
en otros municipios, en otras barriadas, no esperemos a que
haya una algarada, con más o menos fortuna, de accidentados,
de contusionados o de heridos graves o alguna otra cuestión
mayor para actuar entonces. Creo que es importante que el
Gobierno haga un observatorio para información con todo el
mundo, con el Consell de Mallorca, en Menorca con el de
Menorca y en Ibiza con el de Ibiza y Formentera y el municipio
correspondiente dice aquí hay unos datos que yo los saqué del
INI, no inventé nada, me fui al padrón de habitantes y esos son
los datos que hay. Sale esto, aquí hay que actuar. ¿Cómo? En
prevención. 

El segundo punto que pone aquí dice, evidentemente, que se
tiene que establecer un plan de choque. No son posibles estas
medidas que ha propuesto el gobierno municipal de Palma, con
todos mis respectos, yo creo que son más voluntariosas que
reales. No es posible decir que el problema de Son Gotleu se va
a solucionar con el incremento de control nocturno o se va a
solucionar con una competencia de solución de vivienda.
Llevamos veinte años luchando para que no haya viviendas que
tengan más habitantes que lo que marca el Plan general, que es
lo que toca. En Son Gotleu esto se ha disparado en los últimos
años y esto es foco de confrontación. Es verdad que decimos
que vamos a poner ahora a un mediador cultural, o sea, hemos
de adscribir a un mediador cultural. ¿Es suficiente para 4.000
personas un mediador cultural en Son Gotleu? Yo creo que no,
habría que hacer algo más que esto.

Por lo tanto, creo que es posible hacer un plan de choque
para estudiar Son Gotleu a ver lo que hay que hacer y esto tiene
que hacerlo el Ayuntamiento de Palma y también el resto de las
administraciones. Si quiere, que lo gestione él, pero al menos el
Consell de Mallorca y el Govern han de aportar su apoyo
económico o su apoyo institucional para que esto pueda ocurrir
aquí. 

El tercer punto también viene aquí, no me he inventado
nada. Mejora de la seguridad. El Parlament de las Islas Baleares
insta a la Conselleria de Interior a establecer por qué, por qué
hemos de crecer institucionalmente. La Conselleria de Interior
es interlocutora entre las policías locales y el Gobierno del
Estado, no es cualquier concejal, sin menoscabo de su valía,
municipal ni el alcalde, es la Conselleria la que tiene la
competencia de la coordinación de policías locales y la de
ejercer, juntamente con los municipios, juntamente con la
Delegación del Gobierno. Antes lo he dicho, la seguridad
pública no es competencia municipal, es competencia del
Estado, pero evidentemente hay que hacer todo lo que haga
falta. 
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Dice, "el Parlament de les Illes Balears insta a la Conselleria
de Interior a establecer, junto con el Ayuntamiento de Palma y
la Delegación del Gobierno de las Islas Baleares, la más amplia
coordinación posible porque la actuación conjunta y coordinada
de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado y la Junta de
Seguridad de Palma ayude a paliar y a evitar la conflictividad
que padece la zona de Son Gotleu, favoreciendo mediante esta
coordinación una mejor aplicación de la Ley de extranjería con
el objetivo de conseguir una inmigración reglada". "Inmigración
reglada" la llamaba el PSOE en su programa electoral, mírenlo
ustedes, en el programa electoral, una inmigración reglada. De
cada 42 persones que viven en Son Gotleu que no son españoles
más de 15 no tienen papeles, y esto es un foco de conflicto. No
quiero demonizar a estas personas que buscan una oportunidad
en la vida, efectivamente es así, pero no es posible estar todas
juntos en un mismo sitio porque sino no tenemos solución para
ellos, habrá que buscar cómo esta debilidad hacemos que crezca
como oportunidades con alguna fórmula, pero habrá que hacer
alguna cuestión con esto.

Por último, "el Parlament de las Islas Baleares insta al
Govern de las Islas Baleares a desarrollar un plan conjunto de
las consellerias de Asuntos Sociales, Trabajo, Educación,
Salud", yo también añadiría Vivienda, "para reforzar, de
acuerdo con la realidad actual, la linea de actuación en el barrio
de Son Gotleu, con la finalidad de que las demandas de la
población residente sean atendidas adecuadamente". Creo que
la actual dotación que hay en colegios, en centros de salud y en
atención a la población que hay allí no es suficiente. Antes la
consellera ha dicho que el parámetro de policía local por mil
habitantes era de 1.5. Pues mire usted, no hay 1.5 de educadores
de calle por cada mil habitantes de Son Gotleu, no hay 1.5 de
educadores de comunidad en Son Gotleu, no hay 1.5 por cada
niños que hay en el colegio y, evidentemente, allí hace falta un
plan de choque.

Hemos propuesto estas cuatro acciones que yo creo que son
importantes, que yo creo que reflejan el sentir de lo que
deseamos para Son Gotleu, no criminalizando a nadie, pero sí
diciendo, y desde la realidad, que un 42% de persones no
nacidas en Baleares ni españolas con más de un 15% de estas
personas que no tienen papeles ni posibilidad de legalizar su
permanencia en las nuestras islas no es ninguna solución
momentánea, no hay que darle un asesor de integración en el
barrio porque no podremos integrarla porque la ley lo impide.
Creo que es importante que se cumplan las leyes en todos sus
aspectos y que se dé a estas personas el apoyo que tienen y que
desean para poder integrarse en la sociedad, allí donde puedan
integrarse, pero no tan concentrado como está Son Gotleu.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Acabava, el Sr. Rodríguez, la seva interpelAlació en el Ple de dia
29 de setembre dient que estàvem parlant, amb relació a Son
Gotleu, de la crònica d’un conflicte anunciat. Certament, Sr.
Rodríguez, la xifra de Son Gotleu fa que sigui un conflicte, i
així ho indica, quan hi ha més d’un 40% de població immigrada
recent que se suma a un percentatge també elevat de població
immigrada anterior, i no incorporada lingüísticament i tampoc
culturalment a la nostra societat, òbviament els conflictes són
ben fàcils de preveure.

La qüestió, per tant, de la immigració s’ha de tractar amb
molta cura i és necessari que el Govern faci un esforç bàsic per
aconseguir que els immigrants deixin de ser-ho. Una persona
que emigra quan arriba a la societat receptora allò que vol és
integrar-se, és incorporar-se immediatament i, per tant, no patir
moltes vegades, com ocorre, que per manca d’informació bé
perquè s’estableixen ghettos que dificulten aquesta incorporació
social, haver de patir aquests fets. Per tant, crec que hem de
treballar tots, efectivament, perquè la incorporació de la
població immigrada a la nostra societat sigui tan fàcil i tan
fluïda com sigui possible.

Quant als punts que ens presenta a la seva moció, Sr.
Rodríguez, pel que fa al primer no el podem votar a favor
perquè ja existeix un observatori de la immigració, està creat, és
recent, funciona. Aquesta diputada pot entendre que el Sr.
Rodríguez no ho sàpiga, jo em pensava que sí, potser no s’ha
donat a conèixer prou, em refereixo a l’observatori no a vostè,
Sr. Rodríguez. Existint aquest organisme allò que s’ha de fer és
activar-ho, donar-ho a conèixer, proposar-li tasques, etc.,
d’alguna manera estimular la tasca i la feina d’aquest
organisme. Amb això crec que estaríem d’acord. Vostè ha
apuntat tota una sèrie de feines que possiblement són
interessants i que possiblement se li podrien traslladar. 

Quant al punt dos, existeix ja un pla, vostè també l’ha
esmentat, un pla per a Son Gotleu, un pla proposta per al
desenvolupament comunitari de Son Gotleu, implementat des de
l’Ajuntament de Palma en coordinació i amb ajuda del Govern.
Per tant, no crec que en aquests moments s’hagi de fer cap altre
nou pla, ja hi és aquest i s'hi treballa. Sí que és cert que s’ha de
coordinar amb la resta de les administracions perquè l’actuació
sobre Son Gotleu sigui el màxim d’eficaç i crec que és aquesta
la intenció del Govern i que treballa en aquesta direcció.
S’hauria també de treballar perquè totes les diverses actuacions
que s'hi realitzin siguin coherents i adequades. Estam d’acord.
Vull posar un exemple d’allò que serien possiblement coses que
com tot pla no hi ha res perfecte i que tot és millorable, però,
per exemple, em fixava quant a l’ensenyament de llengües, és
un tema que normalment hi tenc una certa, diríem, fixació i, per
tant, a l’apartat d’igualtat de gènere, d’aquest esmentat pla de
cursos de català, va a càrrec de Cultura i en canvi tot allò, que
hi ha una espècie de pack, que és castellà, costums, alimentació,
pediatria, van a càrrec de Benestar Social, de Càritas, de Salut,
etc.
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Per tant, són aquests tipus d’incoherències que,
possiblement, sí que seria una cosa a millorar, com tot. Crec que
dels cursos de català, perquè quedi clar, pens que s’hauria
d’ocupar la Conselleria de Benestar Social, per què no? Per què
no pot fer un desplegament de formació en llengua catalana i
cultura que s’organitzàs des de la Direcció General
d’Immigració? Si no, com ho farem perquè els immigrants
deixin de ser-ho algun dia? Per tant, pens que un observatori
una mica més actiu també podria incidir sobre aquestes
perspectives, més o menys, adequades sobre què ha de fer i què
ha de deixar de fer.  

Pel que fa al tercer punt voldria felicitar el Sr. Rodríguez,
felicitar-lo de tot cor amb una mica, diríem, d’ironia, Sr.
Rodríguez. El vull felicitar perquè hi ha una llei, vostè crec que
se la bota, la Llei Orgànica de l’Estat, la Llei Orgànica 2/86, de
cossos i forces de seguretat de l’Estat. El Sr. Rodríguez proposa
una implicació directa de la comunitat autònoma en la Junta de
Seguretat de Palma, cosa que trob del tot raonable, però
lamentablement les competències que té la comunitat autònoma
de les Illes Balears en matèria de seguretat són molt minses, i
vostè ho sap. Aquesta diputada és favorable que la comunitat
autònoma de les Illes Balears tengui totes les competències,
sense excepció, en matèria de seguretat i també d’ordre públic.
Ara bé, en aquests moments perquè això sigui possible sí que
hauríem de fer les previsions necessàries per modificar aquesta
llei. De tota manera estam d’acord que qualsevol opció si es
parteix d’una bona coordinació té sempre més punts de millora
i, per tant, de dur-se a terme favorablement. Amb això també
estam d’acord.

Quant al quart punt enllaça perfectament amb el segon, fa
referència al pla d’actuació que es treballa des del Govern i que
ja li hem explicat les nostres raons. Per tant, i en definitiva,
entenem que s’ha d’abordar la qüestió de Son Gotleu que era un
barri molt problemàtic molt abans de l’arribada d’aquesta
població subsahariana i que ho és també avui en dia, que tot
plegat té a veure amb la formació de ghettos o la integració
plena de la població immigrada a la nostra societat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Bloc per Mallorca
i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Rodríguez, voldria començar amb unes
consideracions generals. Nosaltres sabem, i ho vàrem dir en el
debat de la interpelAlació que vàrem tenir en aquesta cambra fa
quinze dies, que la situació de Son Gotleu és difícil, hi ha
mancances diverses, hi ha mancances d’equipaments, de
serveis, també hi ha, les coses no es poden negar, problemes de
seguretat i també hi ha hagut conflictes que han sortit en els
mitjans de comunicació durant les darreres setmanes o els
darrers mesos. 

Nosaltres volem, la nostra intenció és, i amb això enllaç amb
el final de la intervenció que vaig tenir fa quinze dies, que
aquest problemes siguin afrontats des del punt de vista de la
igualtat entre les persones, des del punt de vista dels drets
humans i des del punt de vista de la no acceptació de la
identificació que de vegades es fa entre població immigrada i
creació de problemes. En aquest sentit hem de dir que el seu
discurs del debat de la interpelAlació, d’ara fa quinze dies, va ser
acurat en aquest sentit, crec que d’aquell debat se’n seguí una
oposició bàsicament de consens perquè ni vostè ni nosaltres
vàrem negar que a Son Gotleu hi ha problemes i ni vostè ni
nosaltres, ni cap dels altres grups que varen intervenir, varen
entrar en aquesta identificació que de vegades es fa entre
presència de la població immigrada i conflictes socials o
problemes que hi pugui haver.

El que succeeix és que la moció que se’ns presenta avui ja
avança, en alguns dels seus punts, per algun camí que no podem
compartir. Ho fa especialment en el punt tercer, si em permet
que comenci no amb ordre, on parla d’afrontar els problemes de
conflictivitat coordinant les actuacions de les diferents forces i
cossos de seguretat de manera que s’afavoreixi i, llegeix
literalment, "una millor aplicació de la Llei d’estrangeria amb
l’objectiu d’aconseguir una immigració reglada". Vostè fa
referència, de manera continuada, al text provinent de
l’Ajuntament de Palma, però el text de l’Ajuntament de Palma
no fa aquest lligam, no estableix aquesta relació entre els
problemes que hi pugui haver i una suposada aplicació
incorrecta o que no es fa bé, de la Llei d’estrangeria. En
qualsevol cas la coordinació hi és i estam segurs que es faran
esforços perquè sigui la millor possible. 

L’altre dia ja em vaig referir a aquells acords que s’havien
pres en el Consell de Barri de Son Gotleu, un consell de barri on
també es parlava que s’havia de millorar la seguretat, un punt,
per cert, on varen estar d’acord la pràctica totalitat de les entitats
que hi prenien part, també l’entitat d’immigrants. L’entitat
d’immigrants també varen mostrar-se partidaris que es fessin
actuacions per millorar la seguretat. Per tant, crec que és molt
simplista entrar en aquesta equació entre immigració
desordenada i conflictivitat. Nosaltres, aquest punt tercer, el
votarem en contra per aquesta equació que se’n segueix i també
perquè demana una coordinació que ens consta que hi és. En
qualsevol cas nosaltres pensam que l’esforç principal, sense
llevar el paper de coordinació que pugui correspondre a la
Conselleria d’Interior, però el paper principal, l’esforç principal
correspon a les institucions que tenen cossos i forces de
seguretat, i la nostra comunitat, de moment no és una institució
que tengui cossos i forces de seguretat.

Ara sí reprenc l’ordre dels punts de la moció. El primer
proposa la creació d’un observatori de la immigració. La
portaveu anterior, la Sra. Marí, ha dit que aquest observatori ja
hi és, és un observatori que depèn de la Direcció General
d’Immigració, que ha posat en marxa la Direcció General
d’Immigració, no és un nou organisme, no és una nova entitat,
no és ni una fundació ni una empresa pública, simplement és un
espai en el qual es fa feina des de la direcció general per part de
treballadors de la mateixa direcció general. Crec que és la
mesura adequada o la fórmula adequada en un moment on tots
parlam de no multiplicar la quantitat d’organismes que tengui
l’administració.
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Les funcions són d’anàlisi de la situació, del coneixement de
la situació, d’edició i de difusió d’estadístiques, de butlletins i
de documents. Té una pàgina web, ara mateix no la tenc
apuntada, però li puc proporcionar i si vostè la visita veurà que
està preparada per a aquesta feina. Li dic preparada perquè
veurà que, efectivament, on diu documents, estadístiques, no
està encara preparada, està buida, perquè és un espai que ara
comença, però l’espai està creat, l’espai existeix. Per tant, no és
adequat que el Parlament insti el Govern a crear una cosa que ja
existeix. No està establert, lògicament, que sigui un observatori
que només s’hagi de dedicar a estudiar aquelles zones que tenen
una població immigrada que superi el 10% de la població o que
superi el 10% de la mitjana, com diu la seva moció, sinó que
entenc que la seva vocació és fer una mirada global al fet de la
immigració i, lògicament, això voldrà dir fer una atenció
preferent a aquelles àrees on la presència d’immigrants sigui
molt alta.

Respecte dels dos punts que em queden, que són els punts
segon i quart, se’ns proposa que hi hagi actuacions fetes des del
Govern, des de diferents conselleries, per palAliar les mancances
que hi hagi a Son Gotleu. Nosaltres estam a favor amb el fons
i amb la intenció d’aquests dos punts i crec que resumeixen
aquest acord de fons que hi pugui haver, resumeix el consens
bàsic que es va mostrar aquí fa quinze dies. Nosaltres estam
d’acord que hi ha d’haver un esforç per part de totes les
administracions per afrontar aquest problema de manca de
serveis, de vulnerabilitat, etc.; ara bé, hi ha algunes coses, en
aquests dos punts, que ens agradaria corregir, en aquest sentit li
voldríem fer alguna proposta. 

Vostès insten el Govern a l’establiment d’un pla urgent i
nosaltres som més de l’opinió, i així ho vàrem manifestar l’altra
vegada, que el paper principal ha de ser de la institució
municipal, i quan dic el paper principal, per tant, crec que ha de
ser el paper d’impulsor d’aquest pla i el paper de coordinador
d’aquestes actuacions.

Per tant, pensam que la fórmula no hauria de ser instar el
Govern a fer un pla d’actuacions, a fer un pla urgent
d’actuacions, sinó instar el Govern a colAlaborar amb
l’Ajuntament de Palma que és a qui correspon la responsabilitat
-com dic- d’impuls i de coordinació de les actuacions que
s’hagin de fer, com ja està fet, com ja es fa, com ja vàrem parlar
l’altre dia, a més, amb coordinació, i de manera molt estreta,
amb la societat civil perquè va molt en línia allò que impulsa
l’Ajuntament de Palma amb allò que es va acordar en el Consell
de Barri de Son Gotleu. Per tant, és l’ajuntament qui dissenya
el pla, qui el coordina i les altres institucions les que donen
suport. No fa falta dir que per part del Govern hi haurà el suport
necessari, el suport que faci falta, per palAliar totes aquestes
mancances. 

Tampoc no entenem aquesta numeració de quatre
conselleries en concret, la seva moció diu, Afers Socials,
Treball, Educació i Salut. Vostè mateix ha dit que hi podia
haver Habitatge, hi podria haver Habitatge, efectivament, potser
també hi podria haver Esports i Joventut. Per tant, és difícil fer
una relació tancada de quines són les conselleries del Govern
que haurien de contribuir a ajudar amb aquest pla.

Tampoc no entenem ni una mica aquesta fórmula de dos
punts diferents, el 2 i el 4, que vénen a dir el mateix o que
nosaltres entenem que vénen a dir el mateix, ni ens agrada
aquesta ambigua referència que fa el punt 4 a la població
resident. 

De totes maneres la nostra intenció és recollir allò que de
positiu tengui i fer una proposta en el sentit que efectivament el
Govern, les distintes conselleries, cadascuna amb les seves
funcions, nosaltres entenem que la d’Afers Socials hi té un
paper protagonista, sens dubte ha de tenir un paper protagonista;
la d’Educació també ha de tenir un paper protagonista, entenem
que l’educació és la responsable principal de tot allò que tengui
a veure amb educació, amb el coneixement de la llengua per
part de les persones nouvingudes; i també Salut, Treball i
aquestes altres que ja he esmentat abans que també podrien
figurar en aquesta relació. Per tant li proposaria un redactat
alternatiu que vendria a recollir o a modificar totes aquestes
coses que dic que no acabam de veure clares, i que en qualsevol
cas un sol punt per substituir-los tots dos podria recollir allò
essencial del consens que hi pugui haver sobre aquesta qüestió.

El text ja el té, perquè jo li he proporcionat de manera que
el pugui llegir i estudiar, diria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears que les conselleries d’Afers
Socials, Treball, Educació i Salut”, de manera que es recull la
relació que fa vostè però afegint “així com d’altres que hi
puguin intervenir, colAlaborin amb l’Ajuntament de Palma” -
amb la idea que la institució principal coordinadora i impulsora,
com dic, de les institucions és l’Ajuntament de Palma-, coma,
“institució encarregada de coordinar les actuacions necessàries
per palAliar la situació de vulnerabilitat de la barriada de Son
Gotleu”. L’he llegida amb incisos, però com que vostè té el text
i els altres portaveus també, jo crec que ens podrà dir clarament
si l’accepten o no l’accepten, i jo crec que tenim una possibilitat
que amb aquests punts 2 i 4 reconvertits en un sol punt puguem
aprovar tots per unanimitat un text que recull allò essencial
d’allò que tots volem dir, que totes les institucions, també el
Govern però amb un paper protagonista per al municipi, s’han
de posar les piles per arreglar els problemes que tengui la
barriada de Son Gotleu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes.
Abans de res, per suposat, vull enviar una càlida salutació tant
al regidor de Funció Pública i Població com a la regidora de
Turisme, Comerç i Consum, com a la resta de membres avui
presents de la corporació municipal.
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Avui tornam debatre un tema que baix el meu humil punt de
vista, com vaig dir fa 15 dies, ha de ser tractat amb moltíssima
sensibilitat, amb moltíssima empatia, però sobretot amb total
coneixement de la realitat que impera a les nostres illes i a Son
Gotleu en particular, en aquesta barriada, una realitat, tal
vegada, qualitativa més que una realitat simplement
quantitativa. El que hem de tenir clar és que no ens està permès,
a nosaltres, representants de la ciutadania, especular amb la
barriada de Son Gotleu, i és fonamental que, com qualsevol
actuació de desenvolupament comunitari a una zona tan diversa
i tan complexa com Son Gotleu, siguem molt rigorosos i que es
faci no en base a creences, no en base a judicis de valors, no en
base a criteris subjectius, sinó atenent als resultats de treballs
d’anàlisi elaborats de manera seriosa i rigorosa.

Passem a marcar una mica el tema. Avui, amb una clara
visió de futur, volem parlar de diversitat i de complexitat en lloc
de parlar de conflictivitat, i volem parlar d’integració davant
aquells que hi veuen un problema de convivència. Si tots els que
tenim responsabilitats polítiques actuam amb aquest rigor que
demanam evitarem fer interpretacions alarmistes o, com
denominava el PP fa només una sèrie d’anys, quan encara
governava, interpretacions apocalíptiques. Aquesta creim que és
la manera de fer política del segle XXI, tal i com nosaltres
l’entenem. Entenem que hi ha d’haver una continuïtat entre les
administracions, els professionals i les entitats socials, entenem
que a priori no podem donar res per suposat perquè ningú no va
dir que fos fàcil treballar en favor del benestar social de tots i
totes sense exclusió, i entenem que la nostra funció és millorar
la convivència dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquestes illes
i aprofitar les oportunitats que ofereixi cada racó d’aquest petit
país.

És cert, en certa mesura ho deia l’exposició de motius
d’aquesta moció, que hem de prendre en consideració els canvis
socioculturals, socioeducatius i socioeconòmics derivats del
fenomen migratori que s’estan produint a les Illes i en aquest
cas particular a la barriada de Son Gotleu. És imprescindible
que coneguem aquesta realitat, hem de conèixer que hi ha
immigrants que fan un esforç per integrar la seva cultura i la
nostra i altres que probablement no, hem de conèixer que hi ha
subsaharians, per citar un colAlectiu, que aprenen a parlar
castellà i català i d’altres que no; hem de conèixer que hi ha
immigrants que viuen amuntegats a habitatges reduïts i altres
que no, hem de conèixer que n’hi ha que respecten les normes
de convivència i d’altres que probablement no. Tot ha de ser
conegut abans de llançar qualsevol missatge contundent. De fet
consideram que no anar per aquest camí seria homogeneïtzar els
nouvinguts, i aquest no em sembla un debat lingüístic estèril, el
d’anomenar nouvingut aquell que és nouvingut, perquè molts
d’aquells nouvinguts de fa 30, fa 40 o fa 50 anys tenien
generalment una procedència diferent a la dels nouvinguts d’ara,
però també venien amb una sèrie de dificultats, també venien de
fora a la recerca d’una vida millor que aquesta terra i aquesta
gent els va poder donar.

Però passem a la moció en concret. En primer lloc he de dir
que ens satisfà la iniciativa de proposar crear un observatori de
la immigració per tractar aquest fenomen de manera rigorosa,
però lamentam que aquesta proposta arribi en un moment en
què ja hi ha un organisme que precisament s’encarrega d’aquest
tema, així com han anunciat portaveus que m’han precedit. Per
altra banda és cert que les institucions que tenguin competència
en matèria de desenvolupament comunitari a qualsevol barriada
de ciutat han de funcionar de manera coordinada, però també és
cert que és imprescindible fer aquest procés amb total respecte
a les competències que tengui cada administració, ja sigui local,
ja sigui comunitària, ja sigui estatal. Cap conselleria d’aquest
govern no pot defugir la seva responsabilitat i em consta que no
ho fan, de la mateixa manera que la Delegació de Govern
tampoc no pot defugir la responsabilitat en matèria de seguretat,
i també em consta que no és així.

Però, Sr. Rodríguez, ja que em consta que vostè i jo som
municipalistes convençuts, convendrem que és l’ajuntament,
com està fent, que ha de coordinar aquesta acció amb altres
administracions, sigui el Govern, sigui la Delegació del Govern
central, per exemple. Convendrem, per exemple, en el fet que és
la Junta de Seguretat de Palma que ha de coordinar l’acció de la
Policia Nacional, a més regulat per la Llei 2/1986, de Cossos i
Forces de Seguretat; convendrem que si no fos així fins i tot
podríem parlar d’un cas d’intrusisme en les funcions pròpies de
l’ajuntament de la capital de la nostra comunitat. Així, per tant,
convendrem que hem de modificar la redacció inicial del text
per incorrecta i de bon gust acceptarem la redacció proposada
pel BLOC i PSM-Verds.

Avui també podem parlar amb més profunditat del projecte
de desenvolupament comunitari de Son Gotleu elaborat per
l’Ajuntament de Palma, on, entre altres coses, es fixa aquesta
colAlaboració amb altres administracions, projecte que com no
pot ser d’altra manera és fonamentat en estudis urbanístics i
socioeconòmics, amb una base documental que nosaltres
entenem que és sòlida i amb el coneixement ple de la realitat
integral de la barriada. Per tant ara sí que per fi aquesta
comunitat compta amb un projecte a llarg termini, estable,
fonamentat, coherent, objectiu i profund que preveu aquesta
creació d’espais de coordinació i complementació de les
iniciatives de totes les administracions per al desenvolupament
d’uns dels barris més emblemàtics de Ciutat, projecte que a més
és pactat amb les associacions i entitats del barri, on participen,
a més de l’ajuntament, conselleries, com deia el mateix text de
la moció, com la d’Afers Socials, com les d’Educació, Treball,
Habitatge o Salut. Per tant parlam d’un projecte que contempla
les aportacions de diferents administracions com un tot global.
Per citar-ne unes quantes, la dotació de mediadors culturals, la
posada en marxa de nous programes educatius, l’obertura de les
tres escoles de barriada en horari d’horabaixa per a la
participació dels infants en activitats extraescolars, suport a la
creació d’APIMA, elaboració del programa Èxit per a la
reducció del fracàs escolar en el colAlegi Es Pont, la posada en
marxa de programes de sensibilització davant la
drogodependència, la rehabilitació de façanes o la millora dels
serveis de salut, més unes quantes accions que ja s’estan duent
a terme en aquests moments.
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En definitiva nosaltres creim que és un munt d’accions per
dinamitzar la barriada amb un objectiu molt clar, sensibilitzar
la població respecte de la seva pròpia realitat. És un procés que
requereix temps i baix el nostre punt de vista hauria d’haver
estat iniciat fa ja molts d’anys. Podem assenyalar una sèrie
d’actuacions previstes concretes, perquè vostè feia referència a
la poca concreció del document, jo n’hi assenyalaré unes
quantes: la millora de l’habitabilitat del barri tenint especial
cura dels espais comuns, la prevenció de la sobreocupació,
l’ampliació del programa Èxit a les tres escoles de la barriada,
l’augment de les ajudes escolars d’emergència per a menjador,
posada en marxa de programes enfront de la discriminació racial
en colAlaboració amb una altra administració, en aquest cas el
Ministeri de Treball i d’Immigració, l’ampliació de tallers
formatius de recerca de treball i clubs d’ocupació, millores en
el parc Orson Wells, destinació d’un ADL exclusivament per a
la barriada o l’elaboració d’un pla d’actuació de la Policia Local
per a Son Gotleu, major coordinació amb la Policia Nacional i,
com vostè deia, increment del control nocturn per detectar els
punts de venda de droga. Tot això s’afegeix al que vostè havia
dit, no?

Per tant nosaltres creim que ara és quan es comença a
plantejar seriosament la necessitat de cohesionar socialment el
barri, la necessita de millora la comunicació amb altres barris i
la necessitat de fer complir les normes de convivència a la
barriada. 

Jo em reafirm en el que vaig dir en el debat de la
interpelAlació: fa dues setmanes vaig exposar un breu resum dels
titulars de premsa dels darrers anys, que vaig interpretar que no
li havia agradat gaire perquè, entre altres coses, em va acusar de
no haver visitat Son Gotleu, i que era un "tebeo" i no sé quantes
coses més, però jo simplement el que volia deixar palès en
síntesi era, vaig voler transmetre amb aquells breus titulars de
premsa és que les característiques pròpies del barri no varen ser
analitzades amb deteniment fins el 2007, probablement una
mica abans de les eleccions, però tenim un document que era la
foto del que era Son Gotleu i en base al que s’ha pogut anar
treballant a partir d’ara. Ens va citar una visita de l’anterior
batlessa, a la qual envio una afectuosa salutació, i ens va dir que
li havien tirat ous, però és que nosaltres creim que això no és
garantia d’haver agafat el bou per les banyes, així com vostè va
afirmar.

Però tampoc no entrarem en un debat de visites a la barriada
perquè avui és el dia de constatar que aquesta coordinació de les
diferents institucions és total i absoluta, constatam que es
coordina l’acció social a Son Gotleu. Jo vull proposar que facem
feina junts, vist l’interès expressat per aquest portaveu d’aquesta
moció, però allò que no acceptarem serà fer feina ni partint de
la culpabilització d’un sector -entenc que no ho ha fet en
aquesta exposició- ni generalitzant un vergonyós problema
puntual com una conducta habitual de la barriada. 

No em vull estendre més. Crec que és cert que no hem de
cercar l’enfrontament cos a cos perquè no ens donarà cap
solució, que no hem d’actuar ni des de la improvisació ni des de
l’oportunisme ni des de l’acusació descontrolada, perquè això
l’únic que crearia seria res més que hostilitat i males paraules i
males formes, i al final demagògia. Ja per acabar vull reiterar
que donarem suport a la transacció proposada pel Sr. Llauger i
votarem en contra dels punts 1 i 3.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Vol fer ús de la paraula el Sr. Rodríguez?
Sembla que sí. 

Té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Señoras y señores diputados, es evidente que mi formación
municipalista, a la que me abrazo cada vez que tengo
oportunidad, me impide evidentemente ningunear la política
municipal. Pero si que les diré unas cuantas cosas antes de que
se me olviden, porque si no perderé los papeles.

Sr. Coll, le dije el otro día que el día 29 de septiembre la
alcaldesa de Palma todavía no había ido a Son Gotleu. Se lo
dije, esto, eh? Le dije: “Hoy, día 13 de octubre, ni la alcaldesa
de Palma ni usted veo que han ido a Son Gotleu”. Le diré por
qué, porque denominar barrio emblemático a Son Gotleu tiene
una ironía que solamente a usted se le puede ocurrir.
¿Emblemático en qué?, ¿en puntos de venta de droga?, ¿en
personas sin papeles?, ¿en un 42% de personas que no son
nacionales de España? ¿Eso es lo emblemático para usted en
Son Gotleu? Venga usted conmigo a ver Son Gotleu, le voy a
enseñar Son Gotleu en realidad. Porque después dice “una
actuación desafortunada en un día...”; no, no, oiga, mire usted,
cada día, cada día la Policía Local y la Policía Nacional están
actuando en Son Gotleu más que en ningún otro punto de
Palma. Por lo tanto no venga usted aquí ahora a decirme a mí
ahora, pues ha descubierto usted Son Gotleu hace 15 días. No,
no, hace tiempo que está Son Gotleu aquí ahora.

Y dos cuestiones más que voy a decirles ahora. Sra. Marí,
efectivamente en Son Gotleu hi ha població nouvinguda d’ara
i de fa més temps. Jo, sense (...), som un nouvingut, però en
aquella terra, des del rei en Jaume I fins el que acaba
d’arribar ara mateix, n’hi ha molts, de nouvinguts, eh?, n’hi ha
molts, de nouvinguts. Després Jaume I va ser un bon rei, però
en principi va envair l’illa de Mallorca l’any 1229. Per tant els
nouvinguts, d’allà on venguin, són benvinguts tots. El que no
és possible és concentrar tots els nouvinguts sense papers a
Son Gotleu.

Y les diré a los tres lo mismo, al señor del BLOC, a usted y
al Sr. Coll: la lengua en Son Gotleu no és ningún problema,
como no lo es aquí, en este parlamento. El problema de Son
Gotleu no es la lengua, no es que se expresen en castellà, en
català, o se expresen en otra lengua distinta. No, no, no, el
problema allí es la concentración personal de gente que no tiene
futuro, que no tiene perspectivas, que no tiene un indicio de
poder incorporarse no sólo en lengua sino con su trabajo a la
labor diaria del progreso de estas islas.
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A mí me hacen mucha gracias cuando dicen “no, el punto 1
ya está creado”. Será en los papeles porque actuación ni una.
Usted mismo ha reconocido cuando ha puesto esto “hay una
página web, que està buida encara però que s’omplirà
pròximament”. ¿Qué es lo que hemos creado?, ¿a raíz de que
hice yo esta propuesta han creado ustedes la página web? Digo
yo, porque no se explica que haya una página web sense
contingut, sin contenido. No me lo explico, el tema éste.

El punto número 2 dice que instamos (...) un convenio, una
actuación. Mire, cuando uno está enfermo va al médico a que le
recete unos medicamentos específicos para su enfermedad, y
eso es lo que pedía Son Gotleu, no un plan general para toda la
ciudad, no, no, necesita Son Gotleu que se haga un plan
específico para Son Gotleu por todas las administraciones. Ya
sé que hay un plan de integración en Palma, ya sé que hay un
plan de educación, ya sé que hay un plan para los colegios
públicos, ya sé que hay un plan de traducción en los PAC, pero
en Son Gotleu la enfermedad es mucho más grave, y si no
aislamos el problema éste y lo tratamos como tiene que ser nos
pasará como con la gripe A, que hay personas que la pasan bien
y otras que tiene que ir al hospital. Bueno, pues Son Gotleu
tiene que ir al hospital a hacer un tratamiento específico para
Son Gotleu, y mientras no se haga no acometeremos el tema
como toca.

El tercer punto, ¿de qué me van a hablar a mí? ¿Es evidente
o no que la Conselleria de Interior tiene competencia en
coordinación de policías? ¿Tiene competencias? Pues bueno, el
documento que aprobó el pleno municipal dice: “Mejora de la
coordinación con la Policía Nacional para (...) de zonas en
situación de conflicto e intervenciones coordinadas con la
Policía Local y Nacional sobre los puntos de venta de droga, en
Son Gotleu”. Esto. Actualmente no ocurre, porque si ocurriese
el municipio (...), “oiga, esto se está haciendo ya”. No, no, no.
El día 23 de septiembre lo propone el equipo de gobierno, no lo
propone la oposición, la oposición (...), pero reconoce (...) que
hay que hacer coordinación con Policía Nacional, porque no
existe, no existe, y si existe no es suficiente en Son Gotleu. Por
lo tanto esta moción también pueden aprobarla.

El punto tercero del Parlament..., el punto cuarto, perdón,
dice “el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a desarrollar un plan conjunto de las consellerias
d’Afers Socials, Treball, Educació i Salut per tal de reforçar
d’acord amb la realitat actual les línies d’actuació al barri de
Son Gotleu”. Efectivamente, el mismo municipio dice que lo
que se está haciendo en Son Gotleu no es suficiente, y hay una,
dos, tres, cuatro, cinco, seis propuestas de actuación. Por lo
tanto lo que está haciéndose ahora, Sr. Llauger, no es suficiente,
hay que hacer más, y en esta línea va esta propuesta.

Por lo tanto si ustedes, señoras y señores diputados, quieren
aprobarla, la aprueban. Si no, evidentemente, nos quedaremos
en minoría, como otras veces nos hemos quedado, pero Son
Gotleu se quedará sin solución, porque las medidas que puedan
hacer el Govern, el consell y el ayuntamiento, vostès no volen
que es facin.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, la modificació proposada dels punts 2 i 4...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

La considero innecesaria y no la podemos aceptar. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

No la aceptan. Molt bé.

En aquest cas, doncs, es votaran conjuntament tots els punts,
donat que no es modifiquen, no se substitueixen els punts 2 i 4.
Per tant, passam a la votació conjunta i com que l’aparell no sé
si encara funciona o no, ho farem a mà alçada.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Doncs, 28 vots a favor; 29 en contra. Queda rebutjada la
moció.

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 10118/08, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a implantació de
l'assignatura Educació per a la Ciutadania a les Illes
Balears.

En primer lloc debatrem la presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la implantació de l’assignatura de
l’Educació per a Ciutadania a les Illes Balears.

Té la paraula el representant del Grup Parlamentari
Socialista.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyors diputats i senyores
diputades. És per a aquesta diputada una satisfacció portar avui
a debat en aquesta cambra una proposició no de llei sobre una
matèria educativa a conseqüència de la qual el govern socialista
i tots els grups que li han donat suport, tant a nivell nacional
com de cada comunitat autònoma, han estat vilipendiats,
estigmatitzats, acusats d’adoctrinar políticament els infants i no
sé quantes coses més, la qual més perversa.
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Podran apreciar els senyors diputats i les senyores diputades
que la proposició no de llei va ser presentada el dia 21 de
novembre del 2008, quins motius, es demanaran vostès, ens van
portar a presentar la proposició no de llei en aquell moment i a
mantenir-la un any després? Mirin, en aquell moment hi havia
en el nostre país una campanya desfermada, si em permeten
l’expressió, des de diversos sectors de la dreta i també d’alguns
de l’església catòlica, que demanava l’objecció de consciència
dels pares perquè no s’impartís l’assignatura Educació per a la
Ciutadania als seus fills, amb l’argument que vulnerava els drets
constitucionals educar els fills segons les conviccions morals i
religioses pròpies i en la llibertat ideològica. En aquells dies del
2008, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ja va
dictar una sentència desestimatòria contra aquesta objecció de
consciència dels pares i les mares i la campanya, que cercava la
seva difusió en els mitjans de comunicació, es va fer més
ferotge.

Per confirmar açò els diré que dia 9 de novembre del 2008
es va publicar en el Diari Menorca una carta signada per
Agustín Buades Rullán, delegat del Instituto de política familiar
en Baleares, on es deien perles com, i llegiré textualment:
“¿Queremos que el Estado forme la consciencia moral de
nuestros hijos? Está en juego la libertad. A partir de ahora el
Estado se ocupará de la formación moral de nuestros vástagos,
el siguiente paso es quitarnos la patria potestad y acabaremos
siendo un número, el de la Seguridad Social”. Després d’haver
de llegir tots aquests despropòsits, a la força necessitàvem posar
les coses en el seu lloc, encara que fos un any més tard.

Però no s’ho perdin, aquesta carta que he començat a llegir,
acabava de la següent manera: “La libertad, y por ende los
derechos fundamentales, no dependen de mayorías, es una
conquista que ha costado mucho a la sociedad conseguir. La
batalla la debemos ganar los padres, es lo único que nos
queda, por eso ni un paso atrás”. Efectivament, ni un paso
atrás, ni un pas endarrera hem de donar els que estam a favor
d’inculcar principis democràtics i de convivència ciutadana als
nostres fills.

L’assignatura Educación para la Ciudadanía va ser
introduïda a l’ensenyament espanyol l’any 2006, amb
l’aprovació de la LOE, i seguint les recomanacions dictades
l’any 2002 pel Consell de Ministres del Consell d’Europa als
estats membres de la Unió Europea, perquè un dels seus
objectius fos l’educació per a una ciutadania democràtica, i açò
volem que quedi molt clar. No és el nostre país, és tota Europa,
són tots els països democràtics, com el nostre, que volen que els
valors de la democràcia, de la participació responsable, dels
drets humans, de la convivència, de la cohesió social, del
consum racional, de la igualtat entre homes i dones, de la
consciència de la pluralitat i de la diversitat de la societat, etc.,
siguin promoguts entre tota la comunitat escolar. Era el conjunt
de la Unió Europea la que insistia en la necessitat de fomentar
la ciutadania responsable en una societat democràtica, com a
fórmula per aconseguir la cohesió social i una identitat europea
comuna.

No sembla possible que es rebutgi l’aprenentatge d’aquests
principis, però sí, la contestació va ser important, com
recordaran. Una part de la societat, quantitativament petita, és
cert, pel que s’ha pogut veure després, però que feia molt
d’enrenou, va considerar que la formació basada en aquests
principis: democràcia, drets humans, convivència, igualtat, era
alliçonar políticament els infants, era formar la seva consciència
moral, en una moralitat que es veu que no agradava a alguns.
Alçaven la veu aquells que mai es van queixar, per posar un
exemple, quan l’assignatura de religió, catòlica per suposat, era
obligatòria, que es veu que aquesta assignatura formava en una
moralitat que era bona, no com aquesta que forma en una moral
que és dolenta, principis democràtics, drets humans ...

Però és que un dels objectius d’aquesta assignatura és
formar l’alumnat com a persones autònomes i amb criteri propi.
Com no s’han de queixar alguns? Si volen, senyors i senyores
diputats, llegiré, per no allargar-me massa, únicament els
continguts d’aquesta assignatura a cinquè de primària, que s’ha
començat, per cert, a impartir aquest any a la nostra comunitat.
El bloc 1, que tracta d’individus i relacions interpersonals i
socials, on es treballen conceptes, autonomia, responsabilitat,
drets humans i drets de la infància, relació entre drets i deures,
valoració de la igualtat de d’homes i dones. El bloc 2, la vida en
comunitat, on es treballen els valors cívics de la societat,
l’aplicació d’aquests en la resolució de conflictes, a l’entorn
immediat, la convivència a l’escola, etc. El bloc 3, que és viure
en societat, es treballa la necessitat de dotar-nos de normes per
a conviure, hàbits cívics, consum racional i responsable,
respecte per les normes de mobilitat viària.

L’any passat ja es va impartir en secundària, amb uns
continguts semblants, on es feia referència, a més, a com
argumentar, dialogar, a les relacions interpersonals i a la
participació; dels drets i deures dels ciutadans, les societats
democràtiques del segle XXI, les desigualtats al món, els
conflictes, la globalització.

És que no pensam, tantes vegades ho hem dit uns grups i uns
altres aquí, que s’ha de donar una complementarietat entre
l’escola i la família? És que a casa no volem formar els nostres
petits amb aquests principis? O per dir-ho d’una altra manera,
què els ensenyen a ca seva els pares que han objectat?

Però vegem quina és la realitat després de tanta ferum o fum
de formatjades, per parlar colAloquialment. Es varen presentar
l’any passat a la nostra comunitat 73 peticions d’objecció de
consciència, de les quals únicament 14 corresponien a pares
d’alumnes que havien de cursar l’assignatura de manera
immediata; les 59 peticions restants, per tant, eren preventives,
objeccions preventives. Sona com a guerra preventiva.

La consellera va denegar l’objecció a les 14 i 11 dels pares
o b j e c t o r s  v a r e n  p r e s e n t a r  d e s p r é s  r e c u r s
contenciosoadministratiu, recurs que el Tribunal Superior de
Justícia, com hem dit, va resoldre desfavorablement. Però el
més curiós és que les 73 peticions corresponien només a 30
famílies, és a dir que varen objectar el pare i la mare o tenien
més d’un alAlot a l’escola i es presentava una objecció per a cada
un d’ells, etc.
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Posteriorment, el Tribunal Suprem, amb data 28 de gener del
2009, va dictaminar que no es podia objectar a l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania.

En fi, senyors diputats i senyores diputades, el Grup
Socialista no considera de cap manera que les assignatures
Educació per a la Ciutadania que es dóna a cinquè de primària,
Educació eticocívica que es dóna a quart d’ESO o Filosofia i
Ciutadania que es dóna a primer de batxillerat, signifiquin un
adoctrinamiento ideológico contrario a la libertad de
conciencia o libertad religiosa de los padres a elegir el tipo de
educación para sus hijos. L’adoctrinament ideològic, per cert,
en tot cas, va ser el que jo vaig tenir de petita.

És per aquesta raó que el Grup Socialista ha presentat dues
propostes, la primera per deixar constància que el Govern
d’Espanya va actuar en compliment de les recomanacions del
Consell d’Europa als estats membres de la Unió Europea, en el
sentit que un dels seus objectius educatius fos l’educació per a
la ciutadania democràtica. I la segona, que el Parlament dóna
suport a la feina feta pel Govern de les Illes Balears, per tal que
l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania, creada per llei i
per tant d’obligat compliment per les autoritats educatives de les
comunitats autònomes, s’imparteixi en condicions de normalitat
a l’àmbit de les nostres illes.

I tot açò des del convenciment que explicar als més petits i
als joves els drets i el sistema jurídic de la democràcia, el
respecte mutu i la convivència amb els que són diferents o
pensen diferent, són coneixements imprescindibles perquè els
futurs ciutadans i ciutadanes puguin participar activament i
responsablement en la societat, i açò s’ha de treballar i molt a
l’escola i a la casa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Mixt, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
retornar a la qüestió de l’Educació per a la Ciutadania, a través
d’aquesta proposició no de llei que ens presenta el Grup
Socialista, a través de la seva diputada na Cristina Rita, em
venia al cap el discurs que feu a principi de curs Barak Obama
fa un parell de mesos i el va fer per a tots els estudiants de
secundària dels Estats Units, els dies, fins i tot les setmanes
anteriors al famós discurs de començament de curs des de les
files republicanes, que a Amèrica són de la dreta, hi va haver
munts de manifestacions en contra; es va parlar de partidisme;
d’ús inadequat del càrrec de president, d’adoctrinar els infants
i tantes i tantes coses en aquesta mateixa línia. Obama va fer el
seu discurs sense cap referència partidista, ni a favor del propi
ni en contra de l’adversari, va parlar només de valors, de valors
compartits, d’esforç, de treball, de consciència de treball per a

tots aquells estudiants, d’allò en què tothom hi podia estar
d’acord.

Immediatament després es va produir un fet que consider
molt rellevant i que entre nosaltres del tot impossible, encara
que no desitjable, tant de bo es produís, va ser un personatge, na
Bàrbara Bush, l’esposa de George Bush, va dir que havia estat
un discurs magnífic, que estava d’acord amb tot i que no podia
entendre el rebombori que s’havia organitzat, que havia
organitzat el seu partit certament. A mi en la qüestió de
l’Educació per a la Ciutadania m’hi ha faltat una Bàrbara Bush
del Partit Popular.

L’Educació per a la Ciutadania senzillament pretén difondre
entre els nostres estudiants els valors compartits d’aquesta
societat que compartim entre tots; inculcar-los valors d’una
democràcia participativa; fer-los conscients de la seva condició
de ciutadans, de drets i deures que comporta viure en una
societat; educar-los en el respecte a la igualtat entre homes i
dones i el respecte a la diversitat de creences i d’idees. Això ho
podem assumir, senyores i senyors diputats, totes les persones
demòcrates sense distincions.

El sentit comú recomana la impartició d’una assignatura
d’aquestes característiques, però si el sentit comú, com que ja
sabem que no és el més comú dels sentits, no funciona, o per si
no fos suficient, també ho recomana el Consell d’Europa als
diferents estats membres de la Unió Europea. En el seu moment
el Partit Popular va fer bandera contra l’Educació per a la
Ciutadania i va organitzar una campanya, supòs que com tantes
d’altres, relacionada directament amb la seu del carrer Gènova
de Madrid, perquè pares i mares optassin per l’objecció de
consciència a aquesta assignatura. La campanya, tot sigui dit de
passada, a les Illes Balears va tenir ben poc èxit, a Eivissa no
arribaven a deu solAlicituds d’objecció de consciència, totes
concentrades en un mateix centre de l’ensenyament concertat de
l’illa d’Eivissa. Al conjunt de les illes, ho heu esmentat, hi va
haver 73 peticions, de les quals només 14 corresponien a
alumnes que ja havien de cursar aquest mateix, l’any passat,
aquesta assignatura.

Com era lògic, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears resolgué desfavorablement aquests escassos casos i aquí
es va acabar la història.

Aquesta diputada entén que els joves han d’aprendre les
normes bàsiques que comporta viure en una societat i que han
d’assumir els valors compartits d’una societat oberta i
democràtica, per això votarem favorablement els dos punts que
presenta aquesta proposició no de llei del Grup Socialista. I
continuarem esperant que algun dia dins el Partit Popular
sorgeixin veus liberals que apliquin a l’organització de la
societat els criteris que almenys així ho manifesten volen aplicar
a l’esfera econòmica. Malauradament, la dreta política, en
aquesta part del món, com a mínim encara en aquesta, encara és
molt lluny d’assumir plenament els principis del liberalisme.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. La funció de proposta política d’aquest Parlament té
qualque handicap i un és el temps; en aquest cas tractam d’una
proposició no de llei, com se’ns ha recordat, que està pensada
per donar suport al Govern en la polèmica sobre l’assignatura
Educació per a la Ciutadania, però ens arriba avui, un any
després, quan realment jo crec que aquesta polèmica
pràcticament s’ha esvaït o com a mínim ha perdut bona part de
la virulència inicial, perquè la assignatura s’ha implantat amb
tota naturalitat i sobretot després de les reiterades sentències al
seu favor, algunes a les Illes Balears, com ens ha recordat la
ponent.

Així que aquest debat té quelcom de paradoxal en remoure
un foc colgat. Tanmateix, com que l’oposició continua, més
soterradament, però continua i, en tot cas, per part nostra no hi
ha cap inconvenient, ben al contrari, per reiterar no ja el nostre
suport a l’assignatura sinó la nostra estranyesa per la reacció de
la dreta i de la Conferència Episcopal al respecte, una posició
que tampoc no ha estat monolítica en cap moment, doncs ens
sembla oportú que hi hagi aquest debat.

En aquest debat crec que hauríem de distingir entre els que
s’oposen a l’assignatura i els que en qüestionen els eventuals
continguts. Als primers, sembla que bastaria oposar-hi l’alt
consens dels organismes internacionals; d’entrada la Declaració
Universal de Drets Humans, quan afirma que l’educació ha de
tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al
reforçament del respecte als drets humans i a les llibertats
fonamentals; ha d’afavorir la comprensió, la tolerància,
l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o
religiosos. D’aquesta previsió de la Declaració de Drets
Humans, les Nacions Unides va treure a l’Assembla una
recomanació als estats membres perquè hi hagués una
assignatura d’educació en valors cívics, en democràcia, que de
totes maneres no és el detonant d’aquesta assignatura, sinó que,
com s’ha recordat, és més específicament la recomanació del
Comitè de Ministres del Consell d’Europa, de 16 d’octubre del
2002, allà s’hi afirma: “Educació per a la ciutadania
democràtica és fonamental per a la tasca primordial del Consell
d’Europa, de promoure una societat lliure, tolerant i justa, i
contribueix a defensar, a través de les altres activitats de
l’organització, els valors i principis de llibertat, pluralisme,
drets humans i normes de dret que són els fonaments de la
democràcia.” Tothom hi va estar d’acord i molts dels estats han
creat l’assignatura o han adaptat anteriors assignatures a aquest
plantejament, perquè molts d’aquests continguts figuraven ja a
plans d’estudis o molts de nosaltres hem tengut alguna
assignatura d’aquest plantejament.

Però qui hi pot estar en contra? Jo crec que només la dreta
espanyola, dignament representada en aquest Parlament, n’ha
fet qüestió d’aquesta proposta. M’interessa reproduir alguns
dels motius de la recomanació, diu: “Preocupats per la creixent
apatia política i civil i la manca de confiança en les institucions
democràtiques”, una preocupació que pareix que des de les Illes
Balears és lúcid compartir, o no sé si algú creu que estan tan
altament prestigiades que aquesta preocupació no se’ns escapa.
“Preocupats -diu- per l’augment dels casos de corrupció”, mira
per on, no sé si varen esdevenir premonitoris o no sé si qualcú
troba que en aquest país nostre aquesta preocupació no s’escau
i és una cosa que la gent d’Estrasburg doncs en parla però aquí
no ens arriba, no sé si és per aquests motius que a València
boicotegen l’assignatura, no ho sé, en tot cas, pareix que hi ha
alguna influència mútua.

Però segueixen les preocupacions, el racisme, la xenofòbia,
el nacionalisme violent, intolerància davant les minories,
discriminació i exclusió social, elements tots ells que
representen una important amenaça a la seguretat, estabilitat i
creixement de les societats democràtiques. Per aquí van totes les
inquietuds de la recomanació del Consell d’Europa per demanar
als estats membres que creïn aquesta educació per a la
ciutadania, aquesta assignatura, per tal d’aconseguir, hi torn
textualment: “cohesió social, l’enteniment mutu, el diàleg
intercultural, interreligiós i la solidaritat”. Per cert el ministre,
membre del Comitè de Ministres d’aquesta resolució, de l’any
2002, si fan un poc de memòria se’n recordaran de quin partit
era, no sé si era que va fer un rebombori roig aquest dia, no sé
si es va esqueixar els vestits, però recordin qui formava part
d’aquella taula del Comitè de Ministres del Consell d’Europa
l’any 2002 quan s’aprova la resolució.

Cosa distinta potser és la resolució, és l’aplicació concreta
d’una assignatura, sempre és delitat en matèries opinables; a la
classe de religió no sempre el que diu el professor de religió tal
vegada hi estan d’acord tots els creients que hi van o
l’entusiasme o dubtes davant determinat passatge bíblic o el que
pensa el professor de filosofia respecte de l’actualitat de
Nietzsche i les seves opinions, potser, no dic que no; ara, en
qualsevol cas, qualsevol enfocament que tengui a veure amb els
valors cívics i amb l’adoctrinament, com s’ha fet el retret, que
sempre és un perill, nosaltres el trobam un perill nefast, crec que
ens posam en guàrdia davant uns educadors, davant unes
editorials que nosaltres, com d’altres cossos socials, el valor els
ho pressuposam. Per tant, creim que no hi ha motiu.

Per paga el qui caigui en l’adoctrinament trairà la llei i trairà
l’assignatura, perquè precisament el que pretén, i cit literalment
el contingut, és “el desenvolupament de persones lliures i
íntegres, mitjançant la consolidació de l’autoestima, la dignitat
personal, la llibertat i la responsabilitat i la formació de futurs
ciutadans amb criteris propis”. Vol crear ciutadans amb criteri
propi: algú pot dir que tenir criteri, tenir els propis valors
comporta que no tothom té els mateixos, que es cau en el
relativisme; i aquest és un retret dels que creuen en veritats
absolutes. Però quina altra manera hi ha d’exercir la tolerància?
És difícil respectar des de la premissa que una ideologia o una
religió té la veritat absoluta i les altres són bajanades. Un cert
relativisme és consubstancial a la convivència plural i
respectuós amb la diversitat. Aquesta societat ha d’assumir que
les regles del joc comunes són les pactades democràticament,
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sotmeses a crítica, sempre, però amb un bloc sòlid en els drets
humans, els valors socials i els principis democràtics.

La veritat és que els exemples més recurrents en contra
d’aquesta assignatura provinguin de l’afectivitat o de
l’orientació sexual em convenç més sobre la necessitat de
l’assignatura que sobre el seu caràcters prescindible. I en
qualsevol cas, són continguts que avui ja hi són a tots els plans
d’estudis colAlocats a un indret o altre del currículum.

Senyores diputades, senyors diputats, avui, 13 d’octubre,
s’acompleixen 100 anys de l’execució absurda del gran pedagog
Francesc Ferrer i Guàrdia, detingut precisament quan anava al
I Congrés Internacional de l’Esperanto a Barcelona, acusat
sense cap fonament d’haver instigat els fets de la Setmana
Tràgica, tràgica sobretot per la reacció governamental d’un
govern dirigit per Antoni Maura, el titular de la fundació del PP
illenc.

L’Educació per a la Ciutadania encaixaria bé en els postulats
de l’escola moderna que defensava Ferrer i Guàrdia. L’execució
del pedagog va aixecar polseguera arreu del món i és coneguda,
perquè ha circulat molt, l’editorial del Times, on deia: “Per
negligència o per estupidesa el Govern espanyol ha confós la
llibertat d’instrucció i consciència, el dret innat a raonar i a
expressar el seu pensament amb l’agitació criminal. Salvant les
distàncies naturalment, segueix havent-hi una resistència de
determinada dreta pel lliure pensament i per una ensenyança
cívica en valors, una resistència que sorprèn arreu d’Europa on
una determinada dreta fins i tot l’ha abanderat. Ho hem de
lamentar però sobretot no podem deixar que ens hi arrossegui.
Sabem que la llibertat i el progrés cada any duen flors a la
tomba de Don Francesc”.

Aquest Parlament, aprovant avui aquesta proposició, també
n’hi pot fer ofrena.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Carme Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Rita,
vostè ens demana, el seu grup ens demana amb aquesta
proposició no de llei que constatem que el Govern d’Espanya va
seguir les recomanacions del Consell d’Europa, no sé si és que
el Sr. Zapatero s’hi ha instruït d’aquesta manera per tal
d’aconseguir tots els suports que ara mateix no té a totes les
comunitats autònomes, però bé, d’això se’n diu submissió; però
vostès ens demanen que constatem que s’han seguit les
recomanacions del Consell d’Europa, i a la vegada ens demana
que domen suport a la feina feta pel Govern entorn de la
implantació de l’assignatura i ens diuen que s’ha fet amb
absoluta normalitat.

Nosaltres, la veritat és que consideram que això que
demanen aquí és una autèntica provocació, és una autèntica
provocació. Dir que s’ha implantat aquesta assignatura seguint
les recomanacions del Consell d’Europa, i a més dir que s’ha fet
amb normalitat, és realment una provocació; vostès obliden la
quantitat de gent que encara esperen que el Sr. Conseller els
rebi, perquè l’anterior consellera no els va voler rebre; que han
presentat escrits en reiterades ocasions de pares i mares
objectores, que vostè se’n riu de les xifres, és igual, s’han de
respectar totes les opinions, s’han de respectar totes, encara
esperen. Això és normalitat? Un grup de gent que té tot el seu
dret a discrepar amb aquesta assignatura i que l’únic que
demanen és empara i reunir-se o entrevistar-se amb el màxim
responsable d’educació d’aquesta comunitat i encara és l’hora
que rebin la seva resposta? Jo crec que això no és poder, no és
dir que s’ha fet i que s’ha instalAlat en aquesta comunitat amb
absoluta normalitat.

Mirin, crec que vostès ja saben, i si no, els ho tornarem
repetir, quina és la postura del nostre grup respecte de la
implantació d’aquesta assignatura, però la implantació, no el
nom de l’assignatura tal com s’ha fet a altres països de la Unió
Europea, no, no, com s’ha implantat o com es fa aquí a
Espanya, baix la batuta i la direcció del Sr. Zapatero. Fins a
l’arribada del Sr. Zapatero, els canvis en els plans d’estudis a
nivells no universitaris eren realment canvis que solien ser
escassament polèmics, s’entenia que els continguts de
l’educació constituïen un terreny en el qual ni la ideologia ni la
política havien de jugar un paper determinant. Entre els partits
nacionals s’havia mantengut un acord tàcit de deixar els
programes educatius al marge de qualsevol dissensió ideològica.
Zapatero ha romput per complet aquesta norma de parsimònia
i d’això no en té cap culpa el Consell d’Europa, amb la
immersió i la implantació d’una assignatura que, tal i com s’ha
plantejat en el nostre país, du la marca política de la casa, no ens
hem d’enganar.

Es tracta de la primera vegada que un govern en democràcia
es deixa dur per les seves particulars obsessions polítiques i
entra en un assumpte que hauria d’estar al marge de la política
de partit, com és l’educació dels nostres joves. Està ben clar que
hi ha una bona part de l’esquerra que no entén, ni mai ho ha
entès, la importància que existeixin uns criteris de demarcació
bastant estrictes entre allò que s’entén per ciència vertadera i de
vigència universal i allò que clarament no ho és, aquest tipus de
persones són persones absolutament totalitàries i dogmàtiques
i conseqüentment entenen que qualsevol cosa que es pugui
oposar als seus fins ha de ser forçosament un error o un crim.
Així, parlar amb aquestes persones de neutralitat ideològica o
d’objectivitat, al marge de les seves conveniències, és
completament impossible, perquè s’entrenen realment amb
ímpetu en el convenciment que fora dels seus esquemes no hi ha
salvació.
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Coincidirà amb mi que, de forma unànime, les distintes i
abundants crítiques que ha tengut aquesta nova assignatura
coincideixen que es redueix a ser un pretext per introduir en la
formació dels joves nocions que res tenen de científiques ni
d’específicament ètiques. I que pel contrari afecten directament
l’adjectivació moral de qüestions que haurien de quedar
reservades a l’àmbit de l’autonomia de la consciència de cada
persona, si és que realment volem viure en una societat que faci
possible el respecte a la llibertat i que permeti el pluralisme
d’idees.

Jo desconec, esper que sí, si vostès han llegit els diferents
texts d’aquesta assignatura, jo sí que ho he fet i realment he
quedat molt, molt, decebuda dels seus continguts. Molts texts,
no tots, la veritat, no són fidels a la realitat i la veritat és que no
són texts objectius, són valoracions personals que poden servir
perfectament per dirigir els alumnes pel camí que un vulgui, i
això, em creguin, és realment perillós. Està ben clar que les
intencions del Govern d’Espanya no han estat altres que les
d’introduir a l’interior d’una sèrie d’enunciats que resulten
perfectament defensables, com podria ser la naturalesa política
de la democràcia o dels drets humans, una sèrie de temes que
són aliens als principis d’una democràcia perquè siguin
essencials en l’estratègia política de la versió del socialisme del
Sr. Zapatero.

Mao, Fidel Castro, Chávez, tenen el seus corresponents
catecismes i pel que es veu el Sr. Zapatero no ha volgut
prescindir de tan important instrument per a la construcció del
socialisme que ell vol. Hem de recordar que les democràcies,
per definició, Sra. Rita, no tenen credo, no tenen solució
definitiva a imposar, no tenen cos de doctrina. Quan s’empra la
legitimitat que concedeix el triomf electoral, en un sistema de
democràcia liberal, per introduir a l’ús dels poders coercitius de
l’Estat, com són els programes oficials, l’assignatura
obligatòria, els exàmens de grau, etc., determinades concepcions
que no poden emparades amb el qualificatiu de ciència,
doctrines sobre les quals existeix una àmplia discrepància i no
hi cap el consens polític, no és que s’estigui cometent un error,
Sra. Rita, no, és que s’està perpetrant un crim i la víctima és la
pròpia democràcia.

La introducció a un programa oficial de nocions que
responguin de forma discutible a qüestions, la solució de les
quals no es pot encomanar de cap mode a criteris establerts pels
poders polítics, coarta greument la llibertat de consciència dels
alumnes, trepitja el dret dels pares dels alumnes per escollir el
tipus d’educació que estimin més convenient per als seus fills i
ofèn l’ètica professional dels professors encarregats d’ensenyar-
la. Però a més de tot això, i ja ho he dit abans, construeix de
forma inequívoca el postulat de neutralitat ideològica de l’Estat
que hauríem de considerar tots una conquesta especialment
important en la democràcia liberal.

Però això no és res especialment original, el Govern s’ha
limitat a seguir les tendències antiliberals de les filosofies que
es neguen a distingir entre el públic i el privat. El Govern
d’Espanya se sent totalment legitimat per imposar tota classe de
conviccions, a més mitjançant l’ús del poder i de la força
pública. Desgraciadament, l’existència de governs respectuosos
amb les consciències dels ciutadans amenaça amb tornar a ser
cosa rara, no som tan lluny dels anys del nacionalcatolicisme i
ja han aparegut els que s’apressen a instaurar una nova religió

d’Estat. Entre nosaltres o, millor dit, entre l’esquerra no
abunden els que entenen la democràcia de manera liberal, els
que es conformen amb que, com va expressar John Dewey: “La
democracia consiste en la aceptación de que ningún hombre o
grupo de hombres es lo suficientemente sabio o lo
suficientemente bueno como para gobernar a los demás sin su
consentimiento”.

Està en joc el fet de saber, si el Govern ha de respectar uns
límits o pel contrari pot fer allò que vulgui si té el suport polític
i parlamentari suficient; saber si una democràcia pot imposar
determinades creences o doctrines als seus ciutadans o si pel
contrari ha de viure amb respecte total a la consciència dels seus
ciutadans. Això, em creguin, té solució; ens conformaríem que
l’assignatura es limités a explicar els alumnes els fonaments de
l’ordre constitucional i els temes essencials de la filosofia
política de la democràcia, la importància de participar en les
institucions, els drets humans, els principis de tolerància i
d’altres similars.

Pensam, des del Grup Popular, que és una barbaritat
substituir la filosofia per ciutadania, màxim quan es fan judicis
de valor respecte de postures no "progres", amb afirmacions
fora de tot rigor científic i amb una tendència massa evident.
Estudiar filosofia sempre ha estat un tema polèmic, però
estudiar ciutadania, ara per ara és adoctrinament.

Sincerament, a mi la filosofia em va ensenyar a pensar per
mi mateixa, no a pensar allò que ningú volgués que jo pensàs.
Tal i com està plantejada l’assignatura, consideram que és
inacceptable tant en la forma com en el fons. En la forma,
perquè imposa legalment a tots una antropologia que només
alguns comparteixen, i en el fons perquè els continguts són
clarament perjudicials per al desenvolupament integral de la
persona. Perquè, no és veritat que aquesta assignatura es
proposa formar la consciència moral dels ciutadans, vostè
mateixa ho ha dit abans, se li ha escapat, i ciutadanes, al marge
de les conviccions de les famílies; no es veritat que aquesta
assignatura imposa obligatòriament una ètica comuna laïcista i
prescindeix de les creences i de la concepció de la persona i de
la vida que tenen molts ciutadans i ciutadanes?

Mirin, el que he pogut llegir sobre l’assignatura comença
sempre amb un projecte ètic, que obre una finestra doctrinal en
el que és bo i el que és dolent, i es veu acotat dins el criteri del
difós món ideològic que l’Estat permeti, sempre exposat a la
pressió moral predominant. Els arguments són tan simples que
realment resulten tremendament propagandístics. Mirin,
nosaltres ho veim ben clar, el Govern no pot imposar les seves
idees convertides en una nova religió d’Estat, perquè s’imposin
com a part del conjunt de nocions que un jove té obligació de
prendre abans de convertir-se en un ciutadà de ple dret. Ens hem
d’acostumar a conviure en una situació en la qual no hem
d’imposar veritats ni tampoc s’acceptarà que ens en imposin. El
document de recomanacions del Consell d’Europa a què tant
s’han referit proposava un enfocament multidisciplinar que
comprometés totes les àrees de coneixement, una formació
cívica enfocada als drets humans, i això no és el que s’ha fet;
proposava fomentar valors com la participació, el respecte a la
interculturalitat, etc., i això no és el que s’ha fet.
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No tenc temps de referir-me a les cites que he trobat als
diferents texts de l’assignatura, però ràpidament i per exemple,
afirmar que el neoliberalisme econòmic perjudica tots els
treballadors, però sobretot les dones treballadores, com diu en
el text de l’editorial Mc Graw Hill, a la pàgina 109; o dir que
“es preciso que los jóvenes sean injustos con los hombres
maduros sino les imitarían y la sociedad no progresaría”, com
diu la mateixa editorial a la pàgina 57; o dir que “desde que
Colón descubrió América, Occidente ha colonizado el mundo”.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Feliu, hauria d’anar resumint.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, vaig acabant. I “desde la revolución industrial del XIX
lo ha explotado a conciencia”, o dir que “en 1917 otra
revolución en Rusia derrocó a los zares, devolvió al pueblo el
poder e instauró un régimen de igualdad y libertades que se
llamó socialismo”, jo crec que tot això, com a mínim, no ho
podem definir d’objectiu, ni segueix les recomanacions del
Consell d’Europa.

Es tracta que renunciàs a adoctrinar en temes morals sobre
els quals manca de qualsevol competència i que es decidís a
respectar la llibertat de consciència del conjunt dels ciutadans
i de cadascú en particular. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Feliu. Vol fer ús de la paraula la Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Venc aquí, encara que ... vull ser
molt breu perquè jo crec que a la meva intervenció ja he exposat
una motivació prou ample de per què pensaven els socialistes i
no només els socialistes, sinó una gran majoria de ciutadans
d’aquest país, perquè pensam que s’ha d’estudiar o s’han de fer
pràctiques de ciutadania i de participació a les escoles.

No és una provocació dur aquesta proposició no de llei,
perquè és el PP qui ha creat la polèmica, no el Partit Socialista
realment. El Partit Socialista l’únic que va fer va ser fer una llei
o adaptar una llei, que era la LOE, als designis o al que volien
la Unió Europea i el Consell d’Europa. Ha estat el Partit Popular
qui ha empès a altres grups, entre aquests, una part important de
l’església, el que ha fet, amb les seves crítiques i abundants, qui
ha creat realment la polèmica.

Crec que la democràcia no té credo, com deia la Sra.
Diputada, sinó que el credo és precisament la mateixa
participació democràtica i açò és el que s’ha d’ensenyar a
l’escola.

Per tant jo pens que estudiar ciutadania no és un
adoctrinament, com s’ha dit aquí, sinó que precisament és donar
bases, criteris als alAlots, unes bases àmplies, donar criteris -
quan es diu criteris es diu en plural, Sra. Diputada-, i potser açò
és el que no agrada al Partit Popular.

De totes maneres jo no tenc res més a afegir al Partit Popular
més que ja el que he dit anteriorment. No entenc que és el que
no els agrada d’aquesta assignatura; sí que han dit que
democràcia, participació democràtica sí que els agrada.
Aleshores què és el que no els agrada? No els agrada la igualtat
entre homes i dones?, no els agrada el consum responsable? Què
és el que no els agrada exactament d’aquesta assignatura?

Per una altra banda voldria agrair des d’aquí als altres grups
que han donat suport a aquesta proposició no de llei, i té raó el
Sr. Alorda al dir que la polèmica s’ha esvaït quan aquesta
assignatura s’ha posat en marxa o s’ha començat a impartir amb
normalitat. Jo crec que no és un bon sistema intentar
desestabilitzar l’ensenyament, com ha intentat fer gran part de
la dreta. L’ensenyament, i sobretot a les nostres illes, el que
necessita és precisament un esforç conjunt de totes les forces
polítiques. Fer política amb les assignatures, amb l’escola,
creguin-me que no és el millor sistema, ni perquè els nostres
alumnes adquireixin capacitats per al futur que els espera ni
tampoc per formar ciutadans i ciutadanes responsables. Aquesta
comunitat el que necessita ja hem dit que és un pacte
d’educació, ho hem dit moltes vegades, un pacte en el qual una
de les seves branques, una de les seves bases ha de ser
precisament la tranquilAlitat, tranquilAlitat per a l’alumnat perquè
aprengui, però també tranquilAlitat per als professors i per als
gestors dels centres per poder treballar.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Passarem ara a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

29 vots a favor, 28 en contra. Per tant s’aprova la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a la implantació de l’assignatura Educació per a la Ciutadania
a les Illes Balears.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 74 / 13 d'octubre del 2009 3367

 

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 10119/08,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
planificació i ordenació dels ports.

I a continuació debatrem la proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Socialista relativa a la planificació i
l’ordenació dels ports.

Intervendrà el Sr. Boned per part del Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, supòs que cada un de vostès, si han tengut l’oportunitat
de donar una ullada a la proposta de resolució que avui
presentam, hauran pogut observar que és una proposta que es va
registrar ara fa quasi un any, ja, concretament el mes de
novembre del 2008, però per aqueixes qüestions parlamentàries
que hi ha aquests colAlapses ocasionals ens han dut a dia d’avui
al debat d’aquesta. En qualsevol cas he de dir que això no lleva
ni resta importància al contingut de la proposta d’acord que es
proposa en aqueixa proposició, sinó que pel que sí ha servit ha
estat per comprovar que el mateix govern, amb la mateixa
direcció que es proposa en aqueixa proposició, ha anat avançant
ja la feina que entenem que és necessari fer en matèria
d’ordenació i planificació de ports. 

Tal com s’ha recordat aquí mateix en alguna altra ocasió,
l’activitat nàutica, tant la comercial com l’esportiva, hem
reconegut tots que és un element rellevant en el conjunt del
desenvolupament econòmic global de les nostres illes. Ja
mitjançant i a través d’altres propostes hem tengut l’oportunitat
de parlar d’alguns dels ports d’interès general i, per tant, de
competència estatal, i avui, mitjançant aqueixa proposició,
pretenem referir-nos als ports que són de competència
autonòmica.

Però anem una mica enrere, a fa 11 anys, i voldria recordar
que va ser la Llei 10/2005, de ports de les Illes Balears, la que
va suprimir la necessitat de redactar un pla director sectorial de
ports esportius i instalAlacions nàutiques d’àmbit autonòmic, que
en aquell moment recollia l’article 57 de les Directrius
d’Ordenació Territorial. A partir d’aquí va quedar clar que en
aplicació de la normativa la gestió i l’ordenació dels ports de les
nostres illes quedaven en mans de futurs plans directors, bé de
cada un d’ells o d’un d’ells, o bé, tal com preveu l’article 8 de
la llei referida, de més d’un port, que per tant seria un pla
director que afectaria una zona de litoral on hi hagués diverses
d’aquestes instalAlacions.

Com he dit abans en alguns casos, i donat aquest casi un any
que ha passat des que es va presentar fins ara, s’han anat
avançant feines per part del Govern. Jo voldria posar alguns
exemples, per exemple s’ha acabat de fer l’aixecament
topogràfic actualitzat de tots i cada un dels ports; s’ha avançat,
i de fet crec que s’ha acabat, també en la redacció i tramitació
dels diferents plans d’emergència de cada un dels ports, també,
i tots aquests elements són necessaris i imprescindibles per a la
futura aprovació d’aquests plans directors que contempla la
normativa.

També s’han realitzat estudis per tal de buscar fórmules per
incrementar els amarratges als ports ja existents, la qual cosa
permetria d’alguna manera donar cobertura a aqueixa petició
que un estiu rere l’altre vénen fent els empresaris del sector
nàutic, que reclamen la necessitat de més i més amarratges,
també és cert que de manera desigual en funció de l’illa on estan
aquests empresaris del sector nàutic.

Per un altre costat també, i pel que fa específicament
referència a la proposta que avui tractant, i referint-nos als plans
directors, ja s’està treballant en algun d’ells i s’ha començat a
avançar, i posaré com a exemple el de Ciutadella o el de
Fornells i el de Sant Antoni, uns més avançats que els altres
però en aquest tema sí que s’està avançant, el que és molt
necessari sobretot perquè en alguns casos estan vivint situacions
que fan necessari que el més urgentment possible es puguin
redactar aquests plans directors per una simple qüestió
d’ordenació que també faci referència a temes de seguretat.

En aquest tipus d’infraestructures de les quals estam parlant
avui es dóna des del nostre punt de vista una doble
circumstància: per un costat, com he dit abans, la importància
que tenen de cara al desenvolupament de les nostres illes i, per
un altre, també el fet que necessàriament tenen incidència en un
segon element que també és important per al present i per al
futur, com és el nostre litoral. Això fa que cada dia sigui més i
més necessari treballar a planificar i reordenar tant l’activitat
com els usos i serveis a tots i cada un dels ports de competència
autonòmica, els ports de competència autonòmica que tenim
fins ara. I també volia assenyalar que tot això no lleva la
possibilitat que des de les administracions insulars i en línia
amb la normativa actual i dins el marc normatiu, per tant, i a fi
que pogués servir fins i tot com a complement d’aquests futurs
plans directors, també puguin, com ja han expressat la seva
intenció algunes d’aqueixes administracions, puguin tirar
endavant l’elaboració d’estudis que d’alguna manera permetin
definir amb criteris propis de l’Administració les necessitats a
cada una de les illes reals en diferents qüestions relacionades
amb el sector nàutic. Poden ser les necessitats, com he dit abans,
de seguretat o reordenació en ports comercials, o aquelles a les
quals m’havia referit abans de millora o increment dels
amarratges que ve reclamant el sector privat.

Per tot això, i perquè en el debat de proposicions que han
tengut ja lloc en aquest parlament en altres moments, i referides
de forma particular a alguns d’aquests ports, ja hem tengut
l’oportunitat de referir-nos a alguns d’ells, sense anar més lluny
la darrera proposició que record que es va aprovar per
assentiment en aquest parlament va ser referida al port de Sant
Antoni de Portmany, i no només per això sinó perquè també tots
tenim molt clara la necessitat d’avançar com més aviat millor a
tenir ordenat aquest sector nàutic, repetesc, tant en el que fa
referència al sector privat com al sector públic i, per tant, tant a
la nàutica esportiva com a la nàutica purament comercial, jo
crec que la millor manera és avançar en la redacció d’aquests
projectes perquè permetran tenir una idea clara de cap on ha
d’anar o què s’ha de fer a cada una de les illes en matèria
d’ordenació portuària.
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Per tot això crec que hi ha una ampla coincidència en aquest
parlament en la proposta d’avui, i no m’estendré gaire més, sinó
simplement que en vistes a tot això que els acab d’explicar
demanam el vot favorable de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Per fixar posicions, pel Grup
Mixt la Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Boned, debatem avui sobre la necessitat de
planificar i ordenar els ports de competència autonòmica. Ja ho
vàrem fer el passat 31 de març, tot i que en aquella ocasió ho
fèiem al voltant d’un cas concret, que era el port de Sant Antoni
de Portmany. Els arguments emprats llavors mantenen la seva
vigència i validesa avui. En bona manera aquesta iniciativa no
deixa de ser la continuïtat lògica d’aquella.

Tot i que no és el tema d’aquesta proposició, no podem
deixar d’esmentar un tema del qual també es va parlar en
aquella ocasió, i és la situació contradictòria en què ens trobam
en aquesta comunitat, on les competències sobre ports esportius
figuren a l’article 30 com a competències exclusives, mentre
que la realitat és una altra, és a dir, hi ha ports esportius que,
com que estan dins instalAlacions portuàries declarades d’interès
general, depenen del Govern espanyol; és el que passa, per
exemple, amb el port esportiu dins el port d’Eivissa. La
constitució el passat 30 de setembre en aquest parlament d’una
ponència per tal d’estudiar l’assumpció per part de la comunitat
autònoma de competències relatives a instalAlacions marítimes
i ports d’interès general de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia,
i també l’harmonització d’objectius al port de Palma, pensam
que és una passa important cap a una normalització d’aquesta
situació.

Però passem a l’assumpte que ens ocupa avui. Efectivament
és necessari dur a terme accions planificadores i d’ordenació
dels nostres ports esportius i instalAlacions portuàries en general,
atesa la complexitat de les activitats que poden arribar a
desenvolupar-se en aquests ports, estam parlant d’activitats
mercantils, nàutiques, recreatives, turístiques i pesqueres. És
necessari també, i ho ha assenyalat el Sr. Boned, per la
importantíssima repercussió econòmica que totes aquestes
activitats tenen. 

En darrer lloc, però no menys important, s’ha de tenir
present la mateixa ubicació dels ports, és a dir, aquests ports ens
obliguen també a tenir una cura especial pels efectes sobre el
nostre litoral i també la seva integració dins la trama urbana. Per
tant ordenar i planificar els ports té implicacions
socioeconòmiques, mediambientals i urbanístiques de gran
rellevància.

Com fer-ho està clar. Des d’un punt de vista normatiu, i ho
ha explicat també el Sr. Boned i així es recull a l’exposició de
motius, és la Llei 10/2005, de 14 de juny, de ports de les Illes
Balears, que modificava la Llei de les DOT, que estableix com
s’ha de fer això, i ho fa a la seva secció primera, capítol segon.
El mitjà per a l’ordenació i la planificació són els plans directors
dels ports, i així apareix a l’article 8, i la responsabilitat de la
seva elaboració recau en Ports de les Illes Balears. Així mateix,
al mateix article 9, també es recull l’abast dels plans directors,
que està perfectament delimitat.

En conseqüència tenim en compte i constatam la necessitat
d’ordenar els nostres ports i l’existència d’un marc normatiu
clar; només faltaria la voluntat política, però aquesta, aquesta
voluntat política, nosaltres pensam que ja ha estat expressada en
aquesta cambra pels diferents grups parlamentaris, i avui
suposam que es tornarà a expressar, i també i especialment per
la feina que ja des de fa mesos està duent a terme la Conselleria
de Medi Ambient i que jo no repetiré perquè, algunes d’aquestes
feines, les ha també assenyalades el Sr. Boned.

Per tant des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi,
votarem a favor d’aquesta iniciativa per donar suport als treballs
que ja s’han començat i perquè al mateix temps suposi una nova
empenta a tota aquesta feina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel BLOC per Mallorca el Sr.
Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, la qüestió de ports a ningú no s’escapa la rellevància
que té, tant per la qüestió esportiva, la qüestió recreativa, la
qüestió comercial, la qüestió pesquera, com ja s’ha dit; en
especial pel que fa al nostre principal sector econòmic que és el
sector turístic, jo crec que la qüestió nàutica és un fragment que
cal cuidar i que cal sempre tenir en compte.

De totes maneres, com qualsevol cosa que tengui
implicacions urbanístiques, implicacions territorials,
implicacions econòmiques importants, com és el cas, en aquesta
comunitat autònoma en què tantes vegades ens plantejam la
qüestió del model, el famós model, cap a quin model volem
avançar, no podem parlar de ports sense posar damunt la taula
la qüestió que també s’ha de tenir en compte, la preservació del
litoral, i que també hi ha un interès en el fet que l’impuls en
aquesta activitat, sobretot en allò que té d’activitat turística i
d’activitat recreativa, ha d’anar lligat a una actitud de contenció
del creixement i de minimització de l’impacte d’aquestes
instalAlacions sobre el litoral i sobre la mar que hi ha al seu
voltant.
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En aquest sentit jo crec que és important recalcar que quan
hi va haver el canvi de govern, quan hi va haver el nou pacte per
la governabilitat i el nou programa, hi havia unes línies, hi havia
un epígraf dedicat a la política de ports que significava un canvi
de posició, un canvi de rumb i un canvi de tendència; és aquella
línia que deia que el nou govern no permetria nous ports
esportius, perquè consideram que, tot i la importància que tenen
i tot allò que s’ha d’impulsar dels existents, ja hi ha una
saturació d’instalAlacions i és molt difícil fer-ne de nous sense
que l’impacte sobre el litoral i sobre el territori sigui
inassumible, i fins i tot es deia que no es faria allò que coneixem
com a macroampliacions, és a dir, ampliacions excessives,
ampliacions desmesurades. De tothom és conegut el cas de Port
Adriano, que ens va arribar en un estat ja molt avançat, alguns
l’hauríem volgut aturar, alguns fins i tot tenim els dubtes sobre
si des de Ports de les Illes Balears es varen posar totes les eines
i si es varen esgotar les possibilitats d’aturar aquesta
macroamplicació d’aquest port en el Toro; en qualsevol cas per
a nosaltres és un capítol negatiu de la nova política d’aquest
pacte de govern, però les bases són aquestes, d’impedir que hi
hagi nous ports esportius i noves macroampliacions.

Una altra qüestió que ja s’ha tractat repetidament en aquest
parlament és que ens trobam amb la situació curiosa que els
ports esportius són una competència d’aquesta comunitat
autònoma, però tenim tota una sèrie de ports esportius que, per
trobar-se situats en recintes que són de ports d’interès general -
la portaveu anterior ha fet referència al cas d’Eivissa, els
diferents ports esportius que estan dins la zona del port de
Palma també en són un exemple clar-, fan que ens trobem amb
aquesta incapacitat d’actuar per igual en uns ports i en uns
altres. En qualsevol cas sobre aquesta qüestió ja s’ha acordat en
aquest parlament la constitució d’una ponència que estudiarà en
quines condicions podem reclamar i amb les millors garanties
possibles que aquests ports esportius siguin competència de la
comunitat autònoma, i aleshores la política de ports podrà ser
extensiva a tots els ports esportius de les Illes Balears.

Respecte de la qüestió que és objecte de la proposició no de
llei, que és la redacció de plans directors, nosaltres compartim
amb el proposant que són una eina de gran importància per a
l’ordenació d’aquests sectors, i també compartim i també ens
consta que ja hi ha feina feta des que es va presentar la iniciativa
fins ara, ja hi ha feina feta per part de Ports de les Illes Balears.
En aquest sentit hi ha, com ja s’hi ha fet referència, la qüestió
d’aixecaments topogràfics que ja estan fets, de plans
d’emergència que ja s’han fet, com també la qüestió que en
alguns casos concrets alguns ports esportius ja tenen molt
avançat el seu pla director.

Nosaltres som partidaris que aquests plans directors es facin,
i en aquest sentit donam suport  a la proposició no de llei, crec
que són una bona eina per ordenar els usos portuaris, crec que
són una bona eina per incloure, també, la reflexió sobre els
criteris socials que han d’entrar en la qüestió portuària; a molts
de recintes esportius està molt restringit la utilització d’aquest
espai com a espai públic, hi hauria d’haver una reflexió sobre la
millor utilització possible d’aquest espai que en definitiva és
espai litoral com a espai públic i que les restriccions a l’accés al
litoral siguin les mínimes possibles.

També hi ha pendent en tota la qüestió a què ja també ha fet
referència el portaveu socialista, sobre la situació de demanda
d’amarratges amb la qual ens trobam. També hi ha una reflexió
pendent que és el criteri social que s’ha d’introduir com a
variable en aquesta qüestió dels amarratges, la diferenciació
entre la petita embarcació i l’embarcació de 25 metres d’eslora,
per entendre’ns. És una altra qüestió que s’ha de posar damunt
la taula i s’ha d’introduir com a variable en la reflexió. Els plans
directors també tenen un component urbanístic evident en pla
d’accessos, en pla d’interaccions amb l’espai de l’entorn que
s’ha de resoldre i que, per tant, estigui sobre pla.

Finalment, una qüestió que per a nosaltres té una
importància singular, també han de ser un bon instrument per a
allò que podríem anomenar l’ecologització d’aquestes
instalAlacions. Sabem que en aquesta qüestió s’ha fet molta de
feina, s’ha fet feina, per exemple, amb la qüestió de reciclatge
d’olis, amb la qüestió de la bona utilització de l’aigua, però
estam segurs que els plans directors han d’explotar al màxim
aquestes possibilitats de fer que els nostres ports, esportius i no
esportius en general les instalAlacions portuàries, tenguin el
mínim impacte sobre el medi i el mínim consum de recursos no
renovables. En aquest sentit crec que els plans directors són
eines necessàries i que podran ser útils i donam suport a aquest
instar el Govern que els faci. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Senyores membres del Govern, senyors membres del Govern.
Votarem a favor d’aquesta proposta o proposició no de llei. És
obvi i lògic que els grups que donen suport al Govern no els
interpelAlen, per tant, és positiu que tant el portaveu com altres
membres que han intervengut, dels grups que donen suport al
Govern, hagin manifestat que el Govern quines coses fa amb
relació a allò que se l’insta. També era una bona oportunitat per
a que el conseller hagués estat aquí, hagués fet una qüestió
incidental i ho hagués explicat, però en qualsevol cas nosaltres
estam a favor d’açò, és un tema que seguim i a l’únic que vull
fer referència és a les qüestions prèvies, és a dir, per què es treu
que es faci un pla director sectorial i que l’ordenació es faci des
de la Llei de ports.

És una voluntat d’aquest parlament molt coherent amb el fet
que un pla director sectorial delimita i ordena els espais on
s’han de construir determinades infraestructures equipaments,
etc., i els port són elements que, pràcticament, estan construïts
a les Illes Balears i només l’evolució del que és la demanda de
les embarcacions justifica que hi hagi més instalAlacions o
ampliacions. La filosofia tant de la llei com de la política és
prioritzar les ampliacions i només dic aquesta necessitat.
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Crec que en els estudis hi falten, en aquest moment,
determinar per zones d’incidència de la navegació local, quina
és la demanda real. És a dir, posaré un exemple, que és el que
m’agrada perquè tothom el comprèn, entre Cap Blanc i Cap
Salines, a l’illa de Mallorca, tenim les instalAlacions de
S’Estanyol, n’hi ha dues més una altra de més petita, tres, Sa
Ràpita, Sa Colònia de Sant Jordi, Cabrera, alguns varadors i
algunes tarimes flotants com el de S’Estany des Cotó. Això què
vol dir? Doncs que el pla director és lògic que faci la direcció de
totes aquestes instalAlacions i vegi quina és la demanda de les
embarcacions que estan de base per èpoques i, naturalment,
d’aquestes hi ha embarcacions de lloguer, hi ha empreses de
lloguer, hi ha embarcacions de trànsit de passatgers, etc. A partir
d’aquesta demanda i el temps d’ús d’aquestes embarcacions i de
les instalAlacions fer un pla director eficient d’aquests recursos
amb una previsió de la demanda en un futur. Això en qualsevol
altra zona. Per a mi això no està fet i justificaria, per
descomptat, no hi és ni el conseller ni el director, però sí vull
que quedi constància que estic totalment en contra d’aquestes
reserves de llistes d’espera i jo tenc lloc per a tota la vida o per
a tres anys o pel que sigui un espai. L’important és que hi hagi
un servei donat a les persones en funció de les necessitats d’ús
de les embarcacions. Naturalment si han citat aquí embarcacions
de 25 metres no l’ha de fer amb fons dels imposts dels
contribuents sinó mitjançant concessions per a que hi hagi
inversió privada i això suposi una activitat econòmica més,
també em sembla raonable. L’altre -repetesc- les necessitats que
hi ha d’utilitzar embarcacions que es poden solucionar moltes
d’elles pel temps que, efectivament, s’utilitzaran i aquelles
altres que no necessiten estar tot el temps a la mar han d’estar
en el que es coneix com ports, situacions, secs, ports secs. 

L’article 8 de la Llei del 2005, són quatre punts, parla d’una
assignació d’usos. El 2, que es pugui fer un o més ports i, a més,
instalAlacions, per açò es necessita el desenvolupament
reglamentari. El reglament hauria d’estar, si no acabat, millor si
està acabat, sí avançat, és un instrument important per
desenvolupar aquesta situació. La delimitació de zona de servei
du molta complicació sobretot perquè no s’havia fet l’any 1985,
en el moment de la transferència, quan en el 2003 la vàrem
reclamar va haver-hi el canvi de Govern a la Direcció General
de Costes i hi hagut demores fins ara; els usos i els criteris
d’ordenació dels edificis, les instalAlacions i l’explotació
portuària i, a més a més, la manera de coordinar-se i preveure el
creixement, són els quatre elements importants.

Repetesc, votarem a favor, però sí que m’agradaria que
quedés constància de la meva intervenció la necessitat de fer
aquests estudis de demanda i d’evolució d’aquesta demanda per
ser més eficients en la utilització de les instalAlacions que es
disposen o en l’evolució del creixement o de creació
d’instalAlacions, i dos el reglament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, simplement per
agrair el vot favorable de tots els grups parlamentaris a la
proposta i fer dues breus referències. 

S’ha parlat de qüestions que afecten, per un motiu o per un
altre, els ports o les instalAlacions que estan dins ports de
titularitat estatal. Vàrem tenir ocasió, en un altre moment, de
referir-nos a aquesta problemàtica, i vull recordar simplement
que per acord de tots els grups parlamentaris hi ha una ponència
per, precisament, treballar en la línia de la reclamació de gestió
d’aquests ports o d’aquestes instalAlacions.

Vull recordar que és cert el compromís que teníem, com a
mínim, durant aquests quatre anys amb relació als nous ports
esportius, però això no és un obstacle perquè els ports esportius
existents no puguin ser objecte de la necessària reordenació,
entre d’altres coses, perquè com s’ha dit també per part d’altres
portaveus, ens poden servir per millorar l’actual situació o la
mancança, en alguns casos, d’amarratges perquè producte
d’aquesta reordenació d’alguns dels ports puguin sortir millores
en aquesta qüestió.

Els ports esportius és clar que tenen la seva problemàtica,
llavors els ports comercials en tenen una altra, però el cert és
que uns i altres tenen o han de tenir el futur i la seva futura
regulació mitjançant aquests plans directors. He de dir que,
efectivament, tal i com ha dit el Sr. Huguet, és cert que ja han
passat uns anys, però vostè, tal vegada millor que ningú per la
seva feina de fa uns anys, sap la complicació que a vegades
suposa arribar al punt de poder posar-se de ple en la redacció
d’aquests plans perquè són molts els estudis, són moltes les
qüestions prèvies que han de ser aprovades abans de ficar-s’hi
directament, entre d’altres coses, perquè com vostè mateix ha
dit, sense anar més lluny, el tema de la ratificació dels plans i
dels actes de transferència dels ports gestionats pel Govern, que
varen ser transferits el 85, i que encara no s’havia formalitzat
aquesta recepció amb l’Estat. 

Repetesc, vostè sap millor que ningú les dificultats
d’algunes qüestions, però és cert que s’ha avançat, ho hem
assenyalat, els temes dels plans d’emergència que han d’anar
recollits dins cada un dels plans directors, és un tema important;
la qüestió topogràfica també. Crec que, a poc a poc, s’han fet
coses i que ara és el moment, precisament, de tirar endavant i
que es comenci a veure que surten aquests plans directors que
fan falta per a cada un dels ports. Per tant, crec que la
problemàtica és existent, la coneixem i sabem com fer-hi front
i, per tant, s’hi treballa i entre tots farem que els nostres ports
siguin millors. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Arribats a aquest punt passaríem
a la votació. Es pot entendre aprovada per assentiment?

Queda, doncs, aprovada per assentiment. 

I s’aixeca la sessió.
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