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LA SRA. PRESIDENTA:

Convidaria a guardar un minut de silenci en record de les set
víctimes mortals causades per l’enfonsament d’un edifici al
carrer Rodríguez Arias, del barri del Camp d’en Serralta, i per
les dues víctimes provocades per un incendi al carrer Cuba del
barri d’El Molinar. Amb aquest minut de silenci volem, també,
demostrar el condol a les seves famílies i als seus amics.

(Aplaudiments a la sala)

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. 13833/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Turislab.

La primera és relativa a Turislab que formula la diputada
Sra. Aina Crespí. Té la paraula.

La Sra. Crespí no hi és, decau doncs la pregunta.

I.2) Pregunta RGE núm. 13826/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a camp de golf de Son Baco.

Passam a la següent pregunta, és relativa al camp de golf de
Son Baco. La formula el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

Té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta va
dirigida al conseller de Turisme. Hem de reconèixer, un
conseller que s’ha caracteritzat per tenir el suport del sector, un
sector que, fins i tot, ha sortit a defensar-lo quan els seus
companys de pacte han demanat la seva dimissió o han demanat
el seu cap. Hem de recordar ja fa un any, em sembla que era a
la fira de Londres, que s’havia presentat el famós decret Nadal
i que ja va crear un cert rebombori, però hem de recordar,
també, que dia 13 de març del 2009 el grup d’Unió Mallorquina
va presentar una esmena quan vostè, si mal no record, era
president d’aquest partit, referida al golf de Son Baco. 

La setmana passada vàrem saber pels mitjans de
comunicació que l’Associació Hotelera de Sa Colònia de Sant
Jordi havia presentat una carta a totes les administracions, però
també en concret a vostè, on demanaven que es continués la
tramitació del camp de golf, recordaven que tenia tots els papers
i tots els permisos i que feia devuit anys que estava en
tramitació. M’agradaria saber què en pensa vostè, si està
d’acord amb l’Associació Hotelera, en aquest cas de Sa Colònia
de Sant Jordi, que sempre li ha fet costat en els moments difícils
o si pel contrari està d’acord amb els que demanen el seu cap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Nadal, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Nadal i
Buades):

Sr. Pastor, crec que vostè vol saber què pensa el Govern
perquè el que pens jo és públic i notori, tothom sap què pens jo
d’aquest tema. El que pensa el Govern és que la promoció s’ha
de fer per illes perquè vàrem aprovar un pla de màrqueting, com
vostè ha dit, amb un consens molt ampli amb el sector i que un
dels productes principals, com a promoció turística que hem de
promocionar, és el turisme de golf.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Jo el que pensa el Govern
m’ho puc imaginar, però és difícil de saber, perquè hauria de
demanar a cada un dels partits que conformen aquest pacte. Per
tant, la pregunta la faig dirigida a vostè, a mi m’interessa saber
què pensa el màxim responsable del turisme en aquesta
comunitat. El seu company Miquel Àngel Grimalt sempre s’ha
caracteritzat per ser clar en les seves respostes, i la pregunta és
molt senzilla, està d’acord vostè amb l’Associació Hotelera de
Sa Colònia de Sant Jordi? Sí o no? Perquè és molt important
saber no quin rumb du el Govern, sinó quin rumb du la seva
parcelAla de Govern perquè clar aquí, normalment, no es fiquen
els uns amb els altres excepte, de vegades, el PSM que
últimament es fica molt amb vostès.

A nosaltres ens interessa saber què pensa vostè i ens
agradaria que fos clar, ens agradaria saber si va en contra de les
seves decisions i els seus principis, si això ha estat un xantatge
o si  simplement vostè ha canviat de parer. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, estic d’acord amb les
associacions hoteleres i en aquest cas també estic d’acord amb
l’Associació Hotelera de Ses Salines. Estic a favor que els que
poden autoritzar els camps de golf, que són ajuntaments i
consells, si troben que s’han de fer, els autoritzin. Estic a favor
que es puguin fer camps de golf a zones que no estiguin
protegides, sempre i quan es facin i es reguin amb aigua
depurada, i jo, com a conseller de Turisme, pens que el golf és
un bon producte turístic per a les Illes Balears, que l’any 2008
varen venir més de 115.000 turistes que varen fer una despesa
de més de 235 milions d’euros, que surt una despesa mitjana de
més de 215 euros per dia, que és la més alta dels turistes que
vénen a les Illes, que tenen una estada mitjana de més de 10 dies
i que no vénen bàsicament el juliol i l’agost sinó que vénen els
altres mesos de l’any. 

Per tant, serveix per fer això que és tan difícil de dir i,
sobretot, tan difícil de complir que és allargar les temporades o
desestacionalitzar. Els que vénen a jugar a golf a les Illes
Balears juguen el matí o l’horabaixa, però la resta del dia
lloguen cotxes, van a dinar a restaurants, fan activitats culturals
a les Illes, i a les Illes Balears, sobretot Mallorca, tenim unes
condicions, les millors d’Europa, per a la pràctica de sòl, per
nombre d’hores de llum, per nombre d’hores de sol, per la
temperatura mitjana i perquè hi ha un nombre de camps de golf
suficientment gran a una distància aproximada d’una hora de
qualsevol lloc de l’illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal.

I.3) Pregunta RGE núm. 13828/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a urbanisme a la carta.

La següent pregunta és relativa a urbanisme a la carta. La
formula la diputada Sra. Catalina Soler. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. La
setmana passada el president d’aquesta comunitat autònoma,
dins les seves tasques quotidianes, va donar consells al Partit
Popular que ens repenséssim retirar l’esmena de Son Baco, que
ara en parlàvem, únicament i exclusivament perquè era
urbanisme a la carta, tal qual va dir, perquè afecta purament i
simplement un sol propietari i un sol camp de golf.  Quan no
feia massa hores, a les dues de la matinada, sí que esper que ho
fessin amb llum i amb taquígrafs, varen fer un acord de
governabilitat en el Consell de Mallorca on varen aprovar que
s’aprovarà un decret llei, no una esmena, un decret llei on es
permetrà la rehabilitació i l’ampliació dels banys de Sant Joan,
també en el municipi de Campos, i que també afecta purament
i simplement un sol propietari i un sol establiment. És això
urbanisme a la carta o no és això urbanisme a la carta.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Qui vol? Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Soler, per al Govern açò
no és urbanisme a la carta.

(Remor de veus)
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Suposava que ho sabien, però els ho havia de dir perquè de
vegades vostès se n’obliden de les coses i està bé que se’ls
repeteixin. Miri, açò és proposar una solució única a una
situació única ja que tothom sap, tots vostès saben i segur que
ho saben molt bé, els banys de Sant Joan de la Font Santa són
les úniques fonts termals de la nostra comunitat i, a més,
proposar-ho per fer-ho d’acord amb les lleis urbanístiques i la
doctrina mediambiental.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Moragues, m’ha sorprès la seva resposta, no vull alAludir
ningú, però per què no li ha demanat consell al Sr. Boned?, o al
Sr. Sampol?, o a la Sra. Rosselló? Ni vostè ni jo dia 18 de
desembre del 2003 no érem a aquesta cambra parlamentària,
però aquesta cambra parlamentària, dia 18 de desembre del
2003, va debatre una disposició addicional vint-i-una, en el
projecte de pressuposts per a l’any 2004, on s’autoritzava
l’Ajuntament de Campos i el consell a fer una modificació de
planejament previ tots els seus procediments administratius, no
per decret llei, no per decret llei. Sap que va contestar el Sr.
Sampol? Idò li diré talment: “aleshores Campos ha de venir aquí
a suplicar excepcions, està bé que se li permeti recuperar els
banys de Sant Joan i allà fer-hi una zona, ara, una altra cosa és
permetre dins l’ANEI, dins Es Salobrar, fer-hi tres-centes
habitacions perquè després vendran els problemes, vendrà
l’estiu, la calor, vendran els moscards i haurem de fumigar per
allà i ja la tendrem armada”. 

Han hagut de passar sis anys, que governi un pacte de
vostès, i ja no hi ha ni moscards en aquesta illa, ja no hi ha res,
Sr. Moragues. Què ha passat perquè en sis anys passàssim a ser
els dolents de la pelAlícula perquè volguéssim donar una solució
a Campos i ara hagin de venir vostès, després de sis anys, a fer-
ho amb un decret llei? Sr. Moragues, desperti, això es diu
urbanisme d’interessos de partits, no a la carta, d’interessos. Ni
tan sols salven els interessos de Campos. Campos a vostès no
els ha preocupat mai, ni fa trenta anys, ni en fa sis, ni ara, els
preocupa la cadira, el cotxe oficial i el telèfon mòbil, tenir alts
càrrecs contractats, això és l’urbanisme que vostès practiquen.
Si tan important eren els banys de Sa Font Santa, per què fa sis
anys el Sr. Boned, la Sra. Rosselló i el Sr. Sampol varen
criminalitzar els del Partit Popular i els d’Unió Mallorquina
quan vàrem aprovar aquella disposició addicional? On era vostè,
Sr. Moragues?, on era aquest govern? Vostès només practiquen
una cosa, urbanisme d’interessos per la cadira, per mantenir la
cadira i tenir el seu sou garantit a final de mes.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Encara no estic refet d’aquest
míting que m’ha fet la Sra. Soler, però bé, crec que s’han dit
algunes coses bastant fortes sobretot venint d’on vénen, perquè
clar, parlant d’urbanisme a la carta aquí la gent té la memòria
molt dèbil, perquè, evidentment, tenen molts més casos, hi ha
molts més casos on podem parlar d’urbanisme.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, vostè sap que no pot fer això.

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

Primera qüestió, li vull recordar una cosa, moscards n’hi ha,
pot estar segura perquè em piquen quasi cada vespre, açò no
hem aconseguit aclarir-ho. 

Segona qüestió, m’agradaria saber què va fer el Partit
Popular quan governava per resoldre aquestes qüestions, si hi
havia tanta legislació, si tenien vostès tan d’interessos, si es
preocupen tant de Campos, per quina raó, quan vostès varen ser
al Govern amb majoria absoluta, no ho varen resoldre, no ho
varen resoldre, va quedar pendent. 

(Aldarull a la sala)

Més coses els vull dir, vostès han votat en tres ocasions
distintes a tres institucions distintes i en tres moments distints,
efectivament, donar-li una solució a les instalAlacions de Sant
Joan, vostè me’n recordava una que era el debat del pressupost
del 2003; però també a l’acord del Consell Insular de Mallorca
d’aprovació definitiva del Pla Territorial, de 13 de desembre del
2004, varen tornar a aprovar el mateix; i després el Ple de
l’Ajuntament de Campos, sessió extraordinària i urgent de data
19 de març del 2009. No sé, per tant, per què els estranya tant
que nosaltres també vulguem proposar una solució. Per a un
tema únic, una solució única.

Miri, urbanisme a la carta seria una cosa distinta, seria
declarar l’interès general per permetre altres usos, no els usos
sanitaris que proposam nosaltres, usos turístics i
complementaris amb àrees d’influència del balneari. Això és el
que vostès proposen i això és evidentment urbanisme a la carta.

El que recull el document del nou impuls és clar, ampliar els
banys sense entrar en l’àrea d’influència ni possibilitar altres
usos turístics i complementaris. Urbanisme a la carta, Sra. Soler,
no és açò, és introduir, per exemple, com vàrem fer vostès al ple
d’aprovació del Pla Territorial de Mallorca, una esmena in voce
per aprovar definitivament, quan es va discutir l’aprovació
definitivament del Pla Territorial, algunes qüestions in voce. A
més, urbanisme a la carta, Sra. Soler, i el pos també com a
exemple perquè sàpiguen de què parl, és el que practicaven
alguns alcaldes seus concretament, com per exemple el Sr.
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Hidalgo. Açò és l’urbanisme a la carta, aquestes coses són
urbanisme a la carta.

(Aldarull a la sala)

És donar solucions individuals a qüestions generals. Per tant,
Sra. Soler, difícilment ens podran donar lliçons en aquest
aspecte. Moltes gràcies.

(Continua l’aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues.

I.4) Pregunta RGE núm. 13830/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració dels pressuposts generals per al
2010.

Passam a la quarta pregunta. És relativa a la valoració dels
pressuposts generals per al 2010 que formula la diputada Sra.
Esperança Marí. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Economia, parlem de pressuposts. És obvi que
les condicions d’enguany a l’hora de fer els pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears no són ni han estat les
millors ni les que caldria esperar, sabem tots que estam en una
situació de crisi econòmica, que l’Estat espanyol està en una
situació negativa, que a Europa o als Estats Units ja comencen
a albirar-se brots de recuperació, però que aquí encara la
situació és negativa, encara que tenim una, podríem dir, una
economia dinàmica i bastant interessant en aquest sentit, però
que, així i tot, sectors com la construcció estan en una profunda
crisi.

Per tant, allò que ens interessaria seria en quina mesura
aquests punts o aquests aspectes han pogut afectar temes com
sanitat, com ensenyament, com serveis socials dins el tema dels
pressuposts d’enguany atenent aquesta situació. Sabem que els
pressuposts han de garantir tots aquests serveis socials, han de
garantir tots aquests serveis bàsics i que són aquells que
cohesionen una societat, en aquest cas la societat de les Illes
Balears. També sabem que els pressuposts són aquell instrument
que té un govern a les seves mans per escollir entre fer o no fer
unes determinades coses, entre cobrir o no uns determinats
sectors, per tant, l’acció de govern es basa molt
fonamentalment.

Per tant, atenent aquests punts, ens agradaria que ens fes una
valoració sobre com veu aquests pressuposts de cara al 2010.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, els pressuposts són
pressuposts difícils, han estat d’una elaboració complicada,
precisament perquè -vostè ho comentava- la situació econòmica
ha estat dificultosa, la situació econòmica per al 2010 no
s’espera que sigui molt positiva i, per tant, la previsió de la
caiguda d’ingressos serà notable a la comunitat autònoma. Això,
evidentment, dificulta, com no pot ser d’una altra manera, la
confecció d’uns pressuposts, siguin els que siguin. No obstant
això, malgrat aquesta dificultat, el document del pressupost té
dues característiques essencials al nostre parer, la primera és
que s’escora en l’estímul de la política social. De fet, 70 euros
de cada 100 van destinats a política social, tot i les dificultats
inherents en caiguda d’ingressos i per tant en contracció de
partides. 

En segon terme, el manteniment de la inversió pública
entesa com a palanca de creixement, una vegada més. En aquest
aspecte, lluny de pressupostar amb equilibri, ho feim amb
desequilibri, de manera conscient, per incentivar la política
pública en inversió productiva i en política social. Li he de dir
que com a conseller no estic content dels pressupost, m’hauria
agradat poder fer uns pressuposts d’una altra manera, però les
circumstàncies econòmiques són les que són i no les podem
negligir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Vol fer ús de la paraula la Sra. Marí?
Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només fer-vos saber que
participam d’aquesta filosofia general dels pressuposts que ens
heu exposat i fer-vos dos comentaris. Un seria que certament
seria important que tots els sectors d’un govern com aquest, que
és plural i que és divers, entenguin, exactament, de la mateixa
manera aquesta filosofia que ha impregnat aquests pressuposts
i que, per tant, es tracti, en definitiva, tots junts de fer un
exercici de responsabilitat.

En segon lloc, pens i consider que s’hauria de continuar
treballant per optimitzar tots els recursos que té la comunitat
autònoma primant, en la manera que es pugui, l’administració
i treballar per fer-la òbviament més àgil i més efectiva. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Manera? No.
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I.5) Pregunta RGE núm. 13831/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Conferència europea de
responsabilitat social de les empreses.

Doncs passam a la següent pregunta, relativa a la
Conferència Europea de Responsabilitats Socials de les
Empreses. La formula la Sra. Margalida Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Balears serà el proper mes de març
la seu de la Conferència Europea de Responsabilitat Social de
les Empreses. Aquesta comunitat autònoma ha estat pionera a
tot l’Estat en responsabilitat social. Recordem que ha estat la
primera a crear una direcció general específica i pensam que
aconsegueix una important incorporació a les empreses d’aquest
concepte de responsabilitat social que significa, que representa
un valor afegit i una major sensibilització envers aspectes
socials, mediambientals i d’igualtat. Pensam que és simptomàtic
que se’ns hagi elegit com a seu per organitzar la conferència
europea el proper mes de març.

Per tant, voldria demanar a la consellera de Treball i
Formació com valora l’elecció de la nostra comunitat per a la
realització d’aquesta conferència europea de responsabilitat
social de les empreses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Diputada, evidentment la valoració que hem de
fer per part del Govern de les Illes Balears és molt positiva i
deim molt positiva per dos aspectes fonamentals: primer, perquè
ser seu d’aquesta conferència europea de responsabilitat social
corporativa els dies 25 i 26 de març suposa tenir a la nostra
comunitat un paper molt actiu en aquesta conferència europea
i en aquesta presidència espanyola de la Unió Europea.

A partir d’aquí, a més a més, ser elegits en reconeixement a
la tasca feta des d’aquest govern en el seu compromís en la
responsabilitat social evidentment suposa un plus o un element
afegit. Suposarà aquesta conferència la presència a les nostres
illes de 300 persones que van lligades a cadascun dels països
membres de la Unió Europea, a representants de la Comissió
Europea, a una representació d’Amèrica Llatina, als integrants
del Consell Estatal de Responsabilitat Social Corporativa de les
comunitats autònomes, a universitats espanyoles i, evidentment,
a organitzacions i empreses que tenen i practiquen bones
pràctiques en responsabilitats socials a les empreses que també
participaran en aquesta conferència; a partir d’aquí tenir un
espai on explicar quina ha estat l’experiència d’aquesta
comunitat en tot el que implica aquest compromís i és un
compromís no només del Govern, i això també és de les
qüestions més importants. La responsabilitat social corporativa
i a les empreses va molt lligada precisament a aquesta feina feta
també per les empreses. 

Avui tenim a la nostra comunitat 120 empreses que ja
treballen o que podríem valorar com a socialment responsables
ja que, a més de complir evidentment tota la legislació que els
afecta, des de l’àmbit de la voluntarietat tenen i apliquen
almenys una mesura en millora de qualitat de vida en les
persones treballadores, mesures mediambientals i mesures
socials. És a dir, començam en aquest pràctica de compromisos
molt concrets, d’estudis de diagnosi, de compromís
d’associacions empresarials per fer i difondre tot el que implica
responsabilitat social que al final és aquesta recuperació de
valors per fer que la nostra economia sigui més productiva i
alhora més solidària.

Per tant, és una bona notícia i, evidentment, aportarem tot el
que faci falta perquè sigui tot un èxit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sra. Mercadal, vol fer ús de la
paraula?

I.6) Pregunta RGE núm. 13832/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modernització de Serveis Ferroviaris
de Mallorca.

Passam doncs a la següent pregunta, relativa a
modernització del Serveis Ferroviaris de Mallorca, la formula
el Sr. Francesc Dalmau. Té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades i senyors diputats,
bon dia. Sr. Conseller de Mobilitat, la inversió de més de 440
milions d’euros fruit de la signatura del Conveni ferroviari entre
el Govern de l’Estat i el Govern de les Illes Balears aportarà a
la xarxa ferroviària de Mallorca una nova realitat que s’haurà
d’afrontar amb garanties. 

Per això li deman si la Conselleria de Mobilitat té previst
presentar alguna oferta pública d’ocupació per tal de donar
resposta a aquesta modernització de Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

 Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en iniciar la
legislatura el 2007, els Serveis Ferroviaris de Mallorca tenia 196
treballadors, i si exceptuam els serveis administratius únicament
amb dos tècnics superiors. Aquesta plantilla era i és encara ara
totalment insuficient per cobrir les necessitats del servei que hi
ha ara mateix, no solament totes les que prevèiem amb els
projectes del Conveni ferroviari, i això ocasionava i ocasiona
una quantitat d’hores extres que diria que són totalment injustes
i abusives per als treballadors i no solament això, fins i tot, els
hem anat disminuint de manera molt racional, però crec que fins
i tot eren, de fet, irregulars.
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Per altra banda tots aquests projectes -com bé ha dit vostè-
que s’engeguen des de Serveis Ferroviaris de Mallorca fan
necessari que hi hagi una mínima plantilla de tècnics superiors
i també de tècnics mitjans com puguin ser enginyers de camins,
industrials, informàtics, etc. 

Per tant, tot això fa que efectivament s’hagi contemplat una
oferta pública d’ocupació; concretament el Consell
d’Administració de Serveis Ferroviaris va aprovar el setembre
del 2008 una ampliació de plantilla de 83 noves places de totes
les categories, tant de tècnics superiors com mitjans,
maquinistes, interventors, mecànics, auxiliars d’operacions, etc.,
de totes les categories i ja s’han fet algunes passes. Per exemple,
ja s’ha fet el concurs de trasllats, es fa ja ara mateix la promoció
interna i aviat ja es convocarà el concurs oposició. Amb això sí
que crec que podrem fer o complir els dos objectius prioritaris
que són modernitzar tota l’empresa i efectivament també
millorar tots els serveis de transport públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí. Sr. Conseller, tan sols li vull trametre la nostra
enhorabona des del grup parlamentari. Creim que era necessari
abordar aquest tema a una de les empreses que més
transparència i més equitat hauria de tenir. Era totalment
inconcebible que treballadors i treballadores d’aquesta empresa
tenguessin una sobre feina espectacular i s’havia d’abordar
aquest tema amb garanties. Creim que la tasca que desenvolupa
la seva conselleria és la millor que es podria fer des d’aquest
govern. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 13834/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte Factoria d'Informació
Corporativa (FIC).

Passam a la següent pregunta. Crec que hi ha una solAlicitud
de retirada de la pregunta RGE núm. 13834/09, formulada pel
Sr. Carretero.

I.8) Pregunta RGE núm. 13835/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a repercussió de l'increment
de l'IVA turístic a Menorca.

Per tant, passam a la següent, és la número 8, relativa a
repercussió de l’increment de l’IVA turístic a Menorca, la
formula la Sra. Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, Sr. Conseller, en la difícil situació en què es
troba el sector turístic balear i en concret l’illa de Menorca
després d’una darrera temporada tan negativa com la que han
patit, la guinda d’aquest pastís arriba en forma de pujada
d’imposts. Em vull referir concretament a la pujada de l’IVA
del sector turístic que ja ha estat qualificat d’errada
incommensurable des del mateix sector. Resulta que l’anunci
d’intencions arriba de manera molt inoportuna, tant pel que fa
a la conjuntura econòmica com pel fet que moltes de les vendes
que ja s’han fet de cara a la propera temporada porten l’IVA
vigent inclòs. 

Dins les files socialistes no ha faltat qui critiqués la
inoportunitat de mesures que penalitzen la nostra economia i
companys del seu gabinet, fins i tot el president Antich ha
indicat que en cas que s’arribàs a aplicar, aquest seria un import
contrari als interessos de la nostra comunitat. 

Per això li deman, quina repercussió creu que tindrà a
aquesta comunitat i en especial a Menorca? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Sugrañes, si arriba a
confirmar-se serà una molt, molt mala notícia per a Menorca i
per a les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Bé, la veritat és que
m’agradaria que els seus companys a les tasques de govern
l’escoltessin amb atenció i que pogués tenir vostè una influència
més determinant sobre les polítiques econòmiques que afecten
en aquest cas un sector estratègic com és el turisme. Els seus
companys socialistes de l’executiu tot el temps varen negar
aquesta crisi, fins ara que al final ja la reconeixen. Efectivament,
estam en xifres d’atur tristament extraordinàries, fins i tot en la
temporada d’estiu com hem conegut recentment. Venim d’una
temporada alta que s’ha revelat en molt baixa forma. L’any
2007 vàrem tenir una taxa, enquesta de població activa, per
davall del 5% i ara en el 209 quasi tenim un 15%, i registrem un
descens molt important d’entrada de turistes aquest últim estiu
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a Menorca, circumstància que, més enllà de la crisi, comença a
definir una tendència més que preocupant.

Aquest increment de l’IVA efectivament afectarà de manera
molt greu la creació d’ocupació i l’economia en general. Les
empreses hoteleres que ja tenen tancats els seus contractes amb
majoristes de viatges i els diferents productes que ja es venen al
mercat nacional i internacional porten l’IVA turístic actual
inclòs, la qual cosa suposarà una reducció als seus marges que
penalitzarà l’arribada de turistes, hi haurà ingressos inferiors i,
per tant, es generaran menys llocs de feina.

Quines podrien ser les xifres de l’any que ve si el Govern
socialista s’entossudeix a continuar pujant els imposts? No
podríem obviar les paraules de l’encara vicepresidenta Salgado
quan ens diu: “la opinión del Gobierno es que el efecto del
incremento del IVA en los servicios turísticos del 7 al 8 tendrán
un efecto muy, muy moderado sobre los precios, unos precios
que en estos momentos están bajando”. En el mateix sentit,
Miguel Sebastián, ministre d’Economia, diu: “la subida del IVA
reducido al 8% supondrá un abaratamiento en el sector
turístico”.

Les paraules dels ministres ens preocupen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, sap que s’ha passat molt del temps, vagi
acabant.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Acabo, acabo ja. Miri, per acabar, es fa precís impedir en
aquest cas concret l’augment de l’IVA turístic, i aquesta és la
feina que ha de fer aquest govern i vostè ha de pressionar els
socialistes de Balears perquè així ho facin, com esperarien els
ciutadans s’han de defensar els nostres interessos davant dels
seus companys de Madrid, en comptes de dir amén sempre a tot
perquè és molt trist...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...que tenguem un president socialista que s’equivoca
d’arxipèlag i en lloc de defensar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, per favor.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

...els interessos de Balears defensa els de les Canàries, unes
illes afortunades, tot per... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Li hauré de llevar la veu,...

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

(....) la poltrona. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

...per favor!, s’ha passat quatre minuts i un... 4,1 minuts.
Vull dir, sap que no es pot fer això!

Sr. Nadal, té la paraula.

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

Bé, Sra. Sugrañes, després de tantes coses no sé què li he de
respondre perquè crec que ha confós..., crec que avui ha agafat
una documentació que segurament era de la Sra. Salom que
estaria molt bé que la repetís cada setmana, cada setmana al
Congrés dels Diputats perquè el que li puc assegurar és que
aquest govern, pensam tots -i vostè quan ha fet la pregunta i l’ha
formulada ho ha reconegut- i fins i tot el mateix president
d’aquest govern, que la pujada de l’IVA turístic és una molt
mala notícia per a les Illes Balears.

Per tant, la convid que vostè a Madrid faci aquest tipus de
manifestacions totes les vegades que siguin necessàries. Aquí,
a les Illes Balears, pensam que el sector turístic és un sector
estratègic, hem fet proves, demostracions que estam al costat del
sector turístic, que hem consensuat amb ell el Decret 1/2009,
d’impuls a l’inversió, que va ser ratificat per aquesta cambra,
que hem aprovat un pla de màrqueting i que, com el cas de
Menorca que té uns problemes especials, aquest govern -i dic
aquest govern perquè a mi, com a conseller, em toca fer-ho,
però tenc el suport del Govern- fa un esforç extraordinari per
intentar ajudar que Menorca surti d’aquesta crisi.

I m’agradaria que parlàs amb els empresaris hotelers i
turístics de Menorca i els ho demanàs perquè estic convençut
que li diran que l’esforç i el compromís que tenen aquest
govern, no només aquest conseller, que els té, sinó aquest
govern amb Menorca i amb el sector turístic de Menorca és el
més important que s’ha fet mai en la història d’aquesta
comunitat autònoma. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Nadal.
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I.9) Pregunta RGE núm. 13825/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a activació del Pla de connectivitat aèria
a Eivissa.

Passam a la següent pregunta, relativa a l’activació del Pla
de connectivitat aèria d’Eivissa i la formula el Sr. Miquel Jerez.
Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i
senyors diputats, fa deu dies el Consell d’Eivissa va fer públic
un més dels informes que darrerament encarrega. Les
conclusions d’aquest informe resumien la greu situació, la greu
problemàtica que afecta la connectivitat aèria a l’illa d’Eivissa,
deia aquest informe que es trobaria una solució amb una
inversió d’1,5 milions d’euros que haurien d’anar destinats,
principalment, a injectar-los a les companyies aèries. Pocs dies
després, el mateix president d’aquesta institució defensava que
hauria de ser el Govern de les Illes Balears el que finançàs
aquests 1,5 milions d’euros i deia que s’hauria de fer a costa
d’aquestes competències que en matèria turística mai no arriben
precisament als consells insulars i en particular al Consell
d’Eivissa.

Pel Grup Parlamentari Popular això és un error, és una gran
equivocació, no és una bona idea perquè no podem demanar a
compte sous d’allò que encara no sabem com estarà quantificat.
En qualsevol cas, la pregunta és la següent: té previst el Govern
de les Illes Balears destinar al Consell d’Eivissa 1,5 euros per
tal d’activa un pla de connectivitat? 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Jerez, el Govern ara per
ara no té previst en el pressupost cap quantia per atendre aquest
pla. És cert que aquesta qüestió encara està en una fase un poc
prèvia. El Consell Insular d’Eivissa, que fa les coses així com
toca, fa les coses bé, estudia aquesta proposta, quan la tenguin
acabada la traslladaran al Govern, i el Govern l’estudiarà.
Exactament igual que hem fet en el cas de Menorca.

Per tant, una vegada que hagin acabat els debats i tenguin
feta la proposta, ens la traslladaran i nosaltres li donarem la
sortida adient per a les seves necessitats.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Jerez? Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ho tenia
avui ben fàcil, tenia una oportunitat que pens que ha
desaprofitat. Miri, segons hem pogut sondejar als diferents
agents socials i econòmics, la xifra d’1,5 milions d’euros és una
xifra escassa, no és una xifra prou i és una xifra que mantindria
encara la problemàtica que l’illa d’Eivissa pateix en matèria de
connectivitat. Si això és així, si no s’injecta definitivament una
política que faci front a aquesta precarietat continuarem,
Eivissa, essent això, precaris en matèria de connectivitat aèria
i en matèria de transport. 

És clar que aquí, a l’illa de Mallorca, vostès ja s’han
procurat de tenir totes les seves necessitats de transport
perfectament cobertes, cosa que no passa a l’illa d’Eivissa:
preus cars, freqüències insuficients i companyies aèries que no
troben al mercat eivissenc un atractiu per venir a desenvolupar
la seva feina. 

Per això, aquest hivern continuarem estant com sempre,
patint un greuge important respecte de la principal illa d’aquesta
comunitat autònoma que és l’illa de Mallorca, però en qualsevol
cas els he de dir una cosa -i escolti’m, Sr. Conseller, i escoltin-
me, el Govern en ple-, siguin sensibles amb la problemàtica
d’Eivissa, siguin sensibles amb aquesta preocupació perquè la
seva acció de govern en aquest sentit no comença a l’illa de
Mallorca ni acaba tampoc a l’illa de Mallorca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Jerez, una de les
diferències que tenim entre vostès i nosaltres és que nosaltres
respectam les competències i les institucions. Per tant, ja li dic,
en funció de les competències i de les institucions, el Consell
Insular d’Eivissa té plantejat un debat que quan el resolgui farà
les propostes oportunes. Li dic que exactament això és el que ha
passat a l’illa de Menorca i tenim pràcticament tancada una
proposta similar a la que planteja el Consell Insular d’Eivissa,
però com li dic som respectuosos amb el temps i amb les
institucions.

En aquest moment, el debat que planteja aquí es produeix a
Eivissa i, per tant, és allà on s’ha de resoldre i, en funció del que
les institucions que en tenen les competències decideixin, el
Govern resoldrà el que sigui més oportú per als interessos
d’Eivissa com ho hem fet per als interessos de Menorca, com ho
feim per als interessos de Mallorca perquè sempre tenim, en
l’acció de govern, la visió global de la comunitat autònoma.

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

Moltes gràcies, Sr. Moragues. 

I.10) Pregunta RGE núm. 13827/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a destitució del conseller de Mobilitat.

Passam a la següent pregunta, relativa a destitució del
conseller de Mobilitat i la formula el diputat Sr. Jaume Font. Té
la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. President, el Grup Popular voldria saber si després
que es confirmàs, se certificàs que no va ser legal la
manifestació de 500 persones dins un espai natural protegit, sí,
perfectament, 500, 1.500, 2.000, el milió, que som a qualsevol
plaça o carrer, però dins un espai protegit, a veure si destituirà
el senyor que es bota les ordres que ha donat el conseller de
Medi Ambient.

Moltíssimes gràcies. ...que és el Sr. Gabriel Vicens; si el
destituirà. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Font, crec que acaba
d’expressar una conclusió un tant agosarada; dir que açò no va
ser legal crec que evidentment no correspon a una expressió, en
aquest cas, d’un diputat sinó que correspon als tribunals. Crec
que no està plantejat allà, al nostre entendre. 

Pensam que evidentment no es destituirà el conseller de
Mobilitat perquè al nostre entendre en tot moment es va actuar
d’acord amb la normativa vigent, i autoritzada aquella excursió
per resolució de la directora d’Espais de Natura Balear dia 31
d’agost del 2009, ratificada a més per resolució del president de
la mateixa entitat amb data 9 d’octubre.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no se m’enfadi. Avui vostè pareix en Xerxes lluitant
a l’estret de les Termòpiles contra els 300 espartans. 

(Rialles)

Ha hagut de contestar tot. No dubti que la batalla de les
Termòpiles, vostès la guanyaran, la guanyaran perquè vostè
aquí em toreja i tal i tal. Qui va dir que era ilAlegal va ser el
conseller de Medi Ambient avui fa vuit dies, sí, i ho veurà al
Diari de Sessions. Bé, dit això veig que avui li ha tocat molta
feina. 

Jo l’únic que li vull dir és el següent: si un membre del
Govern està en contra d’un acord d’un govern, no és més
normal que ell deixi el Govern? Si un membre del Govern
participa d’una manifestació dins un espai no adequat per
manifestar-se, no seria més normal que deixàs el Govern? Això
seria el normal. No estic d’acord amb el que ha acordat el
Govern, me manifest allà on no em puc manifestar. Ens
haguéssim manifestat a la rotonda del gall o ens haguéssim
manifestat a la plaça de Pollença o a la font del gall... Jo
l’entenc, el Sr. Vicens, però el Sr. Vicens ha fet com una au,
com diuen els castellans “corre, vuela, traspasa la alta sierra,
domina el llano”. Saben què és això?, això és una perdiu. Ell va
córrer, va volar per damunt la barrera, no la sierra, i va dominar
el llano sense preocupar-se gens ni mica de si allà la flora i la
fauna li generaven un problema. Per què?, perquè als membres
del BLOC els interessa fer lloc.

Mirin, l’únic que li deman, Sr. Conseller de Presidència, és
que hauríem de ser coherents, i aquells que estiguin malsofrits
i no sàpiguen què és estar en un govern, el que han de fer és
deixar-lo. Jo esperava que el Sr. Antich el que faria és dir “au!,
fuera. Ja que no t’agrada, fuera”.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el president em
recordava que ell té molt bon cor i aquestes coses no les sol fer.

Miri, Sr. Font, partim...

(Remor de veus)

...partim de premisses..., partim o vostè parteix d’una
premissa que nosaltres no compartim, li ho he dit al principi.
Pensam que l’actuació que es va produir durant aquesta excursió
va ser feta d’acord amb la normativa i tenia autorització per fer-
se, i d’acord amb les resolucions que la Comissió d’Ordenació
del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va prendre el mes
d’agost de l’any 2006, que diu que es pot autoritzar, a més de
20, que és el que vostès sempre recorden, de grups de 20, diu:
“Els grups escolars i altres, acompanyats d’un monitor, podran
solAlicitar autoritzacions especials”, i açò és el que van fer.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)
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No, no, vostès podran aplaudir o el que vulguin, però açò és
el que va passar. Que no els va bé per a la seva argumentació?,
jo ho entenc.

Miri, nosaltres pensam, Sr. Font, en definitiva, fins que ens
torni a fer una pregunta del mateix, que en aquest cas no hi ha
cap colAlisió entre el dret a la llibertat de circulació, que és el
que vostès pretenen que nosaltres hem de coartar, i el
compliment de l’ordenament jurídic de la nostra comunitat. Per
tant, més enllà de qüestions de caràcter estètic, respectam la
decisió del conseller de Mobilitat a assistir a aquesta excursió
per camins públics, concretament el camí de Ternelles, i no hi
ha lloc, per tant, a atendre la petició que vostè molt amablement
ens fa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

I.11) Pregunta RGE núm. 13829/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retallada de les previsions de
finançament de les Illes Balears per als anys 2009 i 2010.

La següent pregunta és la 13829, que ha estat rectificada
mitjançant l’escrit 13839/09, i és relativa a retallada de les
previsions de finançament de les Illes Balears. La formula el Sr.
Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, Sr. President,
demà farà tres mesos que dia 28 de juliol del 2009, a un debat
que hi va haver en aquesta cambra sobre finançació, vostè entre
moltes altres coses va dir: “El nou sistema de finançament és
definitivament l’inici d’una nova etapa de l’estat de les
autonomies. A partir d’ara sí hi haurà una convergència en el
tracte de les diferents comunitats autònomes, perquè les més
endarrerides estaran solidàriament ateses, però les més
dinàmiques com la nostra, i aquesta és la novetat, obtendran
recompensa al seu esforç. Estic, per tant, satisfet d’haver
complit el mandat unànime d’aquesta cambra i la llarga
reivindicació de la societat de les Illes Balears. Hem aconseguit
aquest objectiu amb l’esforç de tots”. 

Però com aquelles lletres a 90 dies, que són els 90 dies que
demà hauran passat, torna impagada perquè les notícies que
tenim i que els mitjans recullen és que hem de dividir per 2, que
el nou model de finançació, segons els mitjans, el que aportarà
a les Illes Balears són només 210 milions enguany, en lloc dels
425 que el conseller Manera havia explicat i havia calculat. Jo
sé que vostè ara m’explicarà que això és més o molt més del que
hi havia amb l’anterior model; no si l’haguéssim actualitzat,
potser hagués bastat actualitzar aquest model per tenir aquesta
finançació. Però, vaja, la pregunta és, Sr. President, si creu que
amb aquesta finançació traurem endavant els problemes de les
Illes Balears, i més clarament què opina vostè d’aquesta
retallada respecte a les previsions originàries del model de
finançació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. No hi ha cap
retallada de cap previsió ni una. En aquest debat que vostè diu,
que ho hauria de recordar tot, jo vaig dir: “En primer lloc, la
seva aplicació gradual, que es reflectirà amb l’arribada
progressiva dels nous recursos. Els percentatges que detallaré a
continuació es refereixen al fons de competitivitat i als recursos
addicionals. L’any 2009 es liquidarà un 70% dels nous recursos,
el 2010 un 85%, i en els anys 2011 i 2012 el cent per cent”. Sr.
Fiol, gradual i sobre el fons de competitivitat. Això és el que jo
vaig dir en el debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

...Sr. Antich. Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Els mateixos mitjans reconeixen
“pero ahora el conseller de Economía admite ahora que esos
porcentajes sólo se van a aplicar sobre el fondo de
competitividad”, ahora, és a dir, aquests dies. I afegeix una cosa
que és pitjor: “Desde Unió Mallorquina y el BLOC se indica
que el conseller ya había reconocido en privado -en privado-
que los datos que inicialmente había facilitado estaban
equivocados y se optó por no dar trascendencia a este tema”.
Això conten els seus socis que a més, que a més, com sempre en
aquestes situacions, han qualificat aquesta situació de fiasco -el
Sr. Llauger, el citaré explícitament, soci del seu govern-, el Sr.
Llauger ha dit que això és un fiasco, i el Sr. Melià, d’Unió
Mallorquina, ha dit que això és un vertader escàndol i una
traïció als acords que s’havien pres en aquesta qüestió.

I per dir-ho tot i per citar tots els que s’han manifestat en
aquesta qüestió, la Plataforma Cívica, que havia estat la gran
impulsora, citada també en el seu discurs amb grans elogis
reiteradament, diu precisament: “La Plataforma Cívica afirma
que Baleares puede seguir en la cola de la financiación”, i que
la disposició que ens havia de salvar la vida, segons interpreta
el mateix Cercle d’Economia, idò és molt probable que no sigui
així.
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Sr. President, a mi em sorprèn que doni per bona aquesta
situació i que no reconegui que les coses no han sortit bé i que
s’ha de revisar tota aquesta qüestió des del principi. Sorprèn,
senyores i senyors diputats -i acab, Sra. Presidenta-, que el
primer any que tenim nova finançació és el primer any que el
Govern de les Illes Balears ha de presentar un pressupost a la
rebaixa respecte de l’any anterior. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Miri, vostè m’ha
citat un debat de dia..., no sé si era 14 de juliol..., 28. Molt bé,
dia 28 de juliol jo vaig dir el que he llegit. Per tant no em digui
que ara els mitjans diuen no sé què. Jo dia 28 de juliol vaig dir
el que he dit, i el que vendrà enguany són 210 milions d’euros
i l’any que ve en vendran 330, perquè això és el 70 i el 85% del
fons de competitivitat, que és el que hem dit des de sempre, des
del dia que jo vaig venir aquí a explicar el sistema de
finançament, Sr. Fiol. Això és així. I no em digui si hi ha qualcú
que pensa o deixa de pensar, perquè jo respect absolutament
tothom, però el que jo vaig explicar és el que en aquests
moments s’està aplicant. 

I no em faci demagògia amb la història que en aquests
moments, que tenim una crisi de cavall i una baixada
d’ingressos molt grossa, resulta que amb l’entrada del nou
sistema de finançament els pressuposts baixen, perquè
efectivament vostè s’ha curat en salut a la primera pregunta. Sí,
efectivament, nosaltres ho feim tan malament que només ve un
70% del fons de competitivitat, no del total model, i això
significa el doble del que el PP va donar a aquesta comunitat.
210 milions, Sr. Fiol, és exactament el doble que el que el PP va
donar durant 6, 7, 8, 9, 10 anys a aquesta comunitat autònoma,
el doble, i això és que nosaltres ho feim molt malament. Com ho
feien vostès, Sr. Fiol?, com ho feien vostès? 

Miri, exactament, exactament el que vaig dir dia 28 de juliol
és el que en aquests moments estam aplicant. I jo puc entendre
que hi hagi altres partits que vulguin moltes més millores, jo
també en voldria més, però el canvi és radical respecte de la
proposta que el Partit Popular feia per a les Illes Balears.

De totes formes, Sr. Fiol, jo li mantenc el que li he dit
sempre, si vostè té qualque idea estic disposat a estudiar-la. Si
vostè troba que hi ha qualque possibilitat de millorar la feina
que hem fet estic totalment disposat. El que passa és que
sempre, normalment, darrerament, he sentit el Partit Popular de
Madrid que diu que ell no modificaria el sistema de finançació.
Si vostè té qualque idea per millorar aquesta proposta i hi posa
els vots, en podem parlar.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 7109/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a materialització del Pacte
Local.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular relativa a materialització del Pacte Local.
Per defensar-la té la paraula el Sr. José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, hoy
interpelamos al Gobierno sobre el Pacto Local. La verdad es que
en la pasada legislatura fue un fortalecimiento de los entes
municipales, no sólo en aspectos legislativos, a través de la Ley
municipal y de régimen local de las Islas Baleares, a través de
la Ley de capitalidad de Palma, a través de los convenios para
financiar el (...) por ciento de la Policía Local y turística, a
través de los convenios para financiar los vehículos de Policía
Local, entre otros instrumentos, sino también a través de poner
en la Ley municipal y de régimen local el porcentaje del 0,7%
como la cantidad mínima que recibirían los municipios en el
fondo de cooperación municipal. Era una decisión importante
que lógicamente regula y completa la acción del Gobierno,
porque es el 0,7% de todo el presupuestos de los entes
autonómicos.

Pero además la pasada legislatura culminó algo muy
importante, y es que entre otras actuaciones se pudo introducir
en la reforma del Estatuto de Autonomía, en el capítulo quinto,
en el artículo 75, a los municipios dentro del texto estatutario,
reconociéndoles competencias y recursos que ha de dotar el
Govern de les Illes Balears. 

Después de las elecciones autonómicas los partidos del
ejecutivo establecen un acuerdo para la estabilidad política -
¡qué eufemismos!, acuerdo para la estabilidad política, ¿quién
lo diría, a dos años y tres meses, que este acuerdo ha propiciado
estabilidad política a esta comunidad?-, y para el desarrollo
sostenible dentro del mismo acuerdan el impulso de un pacto
local. En consecuencia, en el discurso de investidura del Sr.
Presidente, el 3 i el 4 de julio, éste nos manifestaba que “otro
gran tema en política institucional del que nos tendremos que
ocupar será de los municipios. Ahora ha llegado la hora de
abordar el debate pendiente y aplazado una legislatura tras otra
sobre el municipalismo; desde los primeros momentos de la
democracia todos nos hemos llenado la boca defendiendo a los
gobiernos locales o glosando las excelencias de la democracia
local, pero siempre hemos tenido alguna necesidad previa antes
de encarar este debate. Ahora ya no tenemos excusa”. Esto lo
decía el Molt Hble. President el día 3 de julio de 2007.

Como continuación de estas declaraciones, el conseller de
Presidencia, que hace 42 días le pasó esta competencia a la
consellera de Interior pero que hace 43 días y él fue conseller de
Administraciones Públicas desde el día 2 de julio hasta el 15 de
septiembre, dijo en su declaración, cuando compareció en la
Cámara para decir su acción de gobierno en esta legislatura, “es
evidente que el Gobierno sí quiere discutir esto -refiriéndose al
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Pacto Local. Es lo que iba a decir para terminar este tema:
quiero discutir directamente con los municipios, iniciar un
debate sobre el tema de financiación, porque los ayuntamientos
han asumido históricamente un montón de competencias que no
están previstas en la financiación que reciben de las otras
administraciones. Los ayuntamientos las asumen porque tienen
que dar respuesta inmediata a los ciudadanos, y en este
momento tienen comprometido un porcentaje importante de sus
recursos en competencias que no son municipales”.

Y continuaba el Sr. Conseller, cuando vino a presentar los
presupuestos generales de 2008, diciendo que “en los próximos
meses -eso lo decía el mes de noviembre de 2007, se referiría al
primer semestre de 2008, quiero entender yo, durante 2008- en
los próximos meses una mesa de negociación con los
municipios permitirá por un lado intentar hacer un mapa del
reparto competencial, que no será sólo entre el Govern o no
debe ser sólo entre el Govern y los ayuntamientos, porque esto
no resolvería el problema, sino que entre el Govern, los consells
insulares y los ayuntamientos tiene que haber un nuevo mapa de
reparto competencial que favorezca en última instancia a los
municipios”.

Volveré a referirme a lo que decía el Sr. Antich, porque está
en el Libro de Sesiones, el día 7 de noviembre de 2007 con
motivo del debate sobre el estado de la comunidad, que todavía
añadía más a la importancia..., en donde reconocía “yo he sido
alcalde y sé de lo que hablo, no es necesario que me envuelva
en la bandera del municipalismo, pero mi compromiso es dotar
de un pacto local a esta comunidad autónoma”. 

Pues muy bien. Hoy, día 27 de noviembre del año 2009,
cuando ya han pasado dos años y tres meses de este
compromiso adquirido fehacientemente de este impulso al
municipalismo, vemos que sin embargo estas declaraciones, que
responden al buenismo pero también responden a la máxima
popular de que predicar no es dar trigo, nunca mejor dicho,
hemos de contraponer la realidad por la que hoy interpelamos
al Govern. 

De la acción legislativa de este parlamento impulsada por el
Govern, este diputado ha sido incapaz de encontrar ninguna
iniciativa de apoyo o impulso al municipalismo, ni una sola, ni
una sola iniciativa buscando este objetivo. He sido torpe,
seguramente, o no he mirado bien los anaqueles, pero
evidentemente no he encontrado ni una. Espero que me
rectifique el Gobierno cuando salga (...). Eso sí, he encontrado
hasta seis actuaciones tratadas en esta cámara impulsadas por el
Govern y los partidos que le dan apoyo en donde
manifiestamente se recortan competencias municipales con el
beneplácito de todos ellos. La primera, ley de acompañamiento
de los presupuestos de 2008, donde el Gobierno recorta y dice
que el Ayuntamiento de Palma sólo puede poner hasta el 20%
de libre disposición del fondo de cooperación municipal.
Pusimos una enmienda, no nos hicieron caso, y después a fuerza
de forzarles el municipio de Palma tuvieron que rectificar, pero
la legislación recortó competencias al municipio de Palma;
pasaron de tener la cantidad que les correspondía a sólo el 20%.

Después vino la modificación instada por el Govern, por el
consell insular, para modificar la Ley de capitalidad de Palma,
en donde se devuelven y se retiran competencias que ya tenía
asumidas porque las había tocado esta cámara, es decir, es decir,
el Ayuntamiento de Palma no tiene competencia, no es capaz,
no tiene funcionarios para modificar su plan general. El
conseller de Sanidad sí, el conseller de Sanidad hace un decreto
en su conselleria y modifica el Plan general de Ibiza y el plan
insular del Consell de Ibiza, por tanto es la congruencia y lo que
todo el mundo hace, Palma no, el conseller sí.

Bien, hay otra más, proyecto de medidas urgentes destinadas
a la obtención del suelo para vivienda protegida pública, en este
caso no era el de sanidad, quería ser el de vivienda el que
hiciera el plan de ordenación en suelo rústico, ¿os ocordáis que
hubo una movida y hubo que entrar una ley nueva, pactada, y
similar a ésta? Pero evidentemente el subconsciente les
denunció, querían meter mano en urbanismo otra vez. Segunda
vez ya.

Bien, es evidente que el Decreto Nadal, el decreto que con
más diligencia ha pasado por esta cámara, donde se ha
completado el ciclo parlamentario, con mayor brevedad y con
más rápida urgencia, también mete la mano en competencias
municipales, con el beneplácito de todos estos señores. Por lo
tanto, también (...).

Por último, el Decreto Grimalt, que mañana se verá en
comisión, también mete la mano. Pero hay algo importantísimo,
que es importante, que he dicho anteriormente, que es el
Decreto de medidas urgentes para el hospital de Ibiza; no
solamente urbanísticamente le arregla, sino que le exime de
pedir licencia de apertura y licencia de funcionamiento, eso es
lo máximo ya, eso es la máximo ya, el conseller de Sanidad. Y
esto ustedes han dicho que sí.

Y por último, hay un documento (...), que es el decreto non
nato de protección de La Real, non nato porque ha habido una
sentencia magnífica (...) que nos da la razón, somos mejores;
pero ya tenían preparado estos señores, con el pomposo nombre
de Ley de recuperación paisajística del entorno del monasterio
de La Real, tenían preparado un documento, que es éste, en
donde, en su disposición -después de decir en 40 artículos lo
bueno que es el entorno, hay que proteger, hay que proteger-, en
su disposición adicional cuarta dice claramente: “La ejecución
de las obras y la puesta en funcionamiento del nuevo hospital de
referencia Son Dureta II, que están desarrolladas en los terrenos
de Son Espases, la declaración de interés general de la qual es
reitera expressament, podrán llevarse a término directamente
sin ninguna necesidad de licencia o autorización administrativa,
nada más con la aprobación del proyecto por parte del conseller
de Salud y Consumo, y mediante una ejecución del mismo (...).”
O sea, ésto es lo último que se iba a hacer para apoyo al
municipalismo.
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Muy bien, a todos estos amistosos, yo diría que (...) local,
que, como puede verse, casi siempre obedecen a temas
urbanísticos, hemos de añadir el retraso en los pagos a los
municipios de convenios establecidos con ellos, en no reconocer
el costo de las competencias ejercidas por los municipios y que
corresponden a la administración autonómica. Y tantas
cuestiones pendientes desde aquel día 27 de octubre de 2009; es
decir, dos años y tres meses después de constituirse el Gobierno
Antich, todavía no ha sido la hora de pensar en los municipios
en positivo.

Por eso, señoras y señores diputados, miembros del Govern,
interpelamos la acción del ejecutivo y lo hacemos en la
confianza de que es posible otra política municipalista, de que
es necesario pasar de las palabras a los hechos, pero a hechos
positivos, a favor de los municipios. Es preciso dar respuesta a
la institución más valorada por los ciudadanos y más próxima
a los mismos, en todas aquellas necesidades que tienen
planteadas las corporaciones locales y que hasta el día de hoy no
han tenido respuesta adecuada y positiva por parte del Govern
de las Illes.

Créame, me imagino que la Sra. Consellera de Interior, ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’anar acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Enseguida voy, Sra. Presidenta. Créame, Sra. Consellera,
cuando le digo que soy consciente de los tiempos de dificultad
en todas las instituciones, pero estoy seguro que convendrá
conmigo que si alguna institución tiene un agobio mayor que
otras en cubrir cada día las necesidades que demandan los
ciudadanos son las corporaciones, por su cercanía a los
problemas y las dificultades perentorias de los vecinos. Por ello
interpelamos hoy al Gobierno, en la confianza de que éste
anuncie de las actuaciones para favorecer a los municipios, para
que tengan más fácil cumplir con sus deberes y obligaciones
antes los ciudadanos. También para informarnos cómo se
encuentran los trabajos realizados por la Mesa de Negociación
que estamos seguros que se empezó a trabajar en el primer
semestre de 2008 pero que desconocemos lo que ha hecho, y
que fue anunciada por el conseller de Presidencia el año 2007.

En fin, señor miembro del Gobierno, aguardo con esperanza
su respuesta a tanta ilusión abierta en todos los municipios, a
raíz de sus manifestaciones de pacto local, y le interpelo para
que si han acompasado realmente los deseos expresados con la
actuación política o si estamos de nuevo ante una magnífica
ocasión perdida. Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Té la paraula, en representació del Govern, la consellera
d’Interior, Sra. Pilar Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, com recordava el diputat Sr. Rodríguez, l’Estatut
d’Autonomia defineix el municipi com l’entitat local bàsica de
l’organització territorial a les Illes i l’instrument fonamental per
a la participació de la comunitat local en els afers públics. Tots
els que som aquí presents coincidim que les corporacions locals,
tot i la seva limitada atribució competencial i l’actual situació
de crisi econòmica que pateixen, promouen, gestionen i
financen bona part dels serveis públics bàsics o d’atenció directa
als ciutadans. Crec que coincidim també en la necessitat de
dotar de competències i recursos, que l’Estatut d’Autonomia, a
més, reconeix, els governs locals i sempre des de la lleialtat
institucional.

La Llei municipal i de règim local de l’any 2006, aprovada
a l’anterior legislatura, pens que és un bon marc, si bé també
s’ha d’afegir que no venia dotada pressupostàriament. I és en
aquest marc on el Govern de les Illes s’ha compromès a
promoure un procés dins el marc general de desenvolupament
de l’Estatut d’Autonomia, per elaborar un Pacte Local que
determini les competències i delegacions competencials dels
municipis, sota els principis d’una veritable autonomia,
solidaritat, suficiència financera, eficàcia, descentralització,
cooperació i coordinació. Tot això d’acord amb la Carta europea
d’autonomia local que la defineix com el dret i la capacitat
efectiva de les entitats locals per ordenar i gestionar una part
important dels assumptes públics, en el marc de la llei, sota la
seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants.

I per dur endavant un veritable i efectiu procés de
desenvolupament del Pacte Local, treballam, ja des de fa molts
mesos, per elaborar les bases d’aquest pacte; per fixar el marc
general i la metodologia per al desenvolupament de la
cooperació entre el Govern de les Illes i les entitats o les
associacions representatives dels municipis de les Illes en aquest
procés de desenvolupament d’un Pacte Local a les Illes Balears.
I en els darrers mesos s’han fet, ja se n’ha parlat aquí, diferents
reunions de treball amb els representants de la FELIB, amb
l’objectiu d’anar avançant en l’establiment de les bases sobre les
quals s’ha d’assentar aquest procés; i ja representants del
Govern i de la FELIB s’han reunit en diferents ocasions, amb la
voluntat d’avançar en la creació d’un òrgan mixt de diàleg
permanent i impulsor del procediment.

D’entre les passes que s’han donat, i entr així a contestar al
Sr. Rodríguez, i on es deia o acusava aquest govern que no s’ha
dut endavant cap iniciativa de suport al municipalisme, jo no
puc compartir aquesta afirmació perquè, com deia, vull ressaltar
una de les passes importants, com va ser el passat 24 d’abril
d’enguany, on el propi consell executiu de la FELIB va acordar
ratificar l’acord de la comissió permanent, pel qual es va crear
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aquesta comissió de treball, integrada tant per representants de
la CAIB com de la FELIB, per a l’elaboració del futur Estatut
d’Autonomia Local i el disseny de la participació de les entitats
locals en els ingressos de la comunitat autònoma.

El Govern, per la seva part, ha elaborat ja un primer protocol
general de colAlaboració entre el Govern i la FELIB, en el
procés de desenvolupament del Pacte Local, del qual n’estam
ultimant la seva tramitació administrativa i que puc avançar i
anunciar ja que esperam poder signar en els propers dies. Hem
de dir que aquest protocol ha estat ja aprovat per la FELIB i a
més va ser també aprovat pel Consell de Govern de 28 d’agost
d’enguany. Serà aquest document el que estableixi els principis
generals per poder desenvolupar el Pacte Local, el que fixarà el
marc general i la metodologia per al desenvolupament de la
cooperació entre Govern i FELIB en el procés de
desenvolupament del Pacte Local aquí a les Illes.

I quina és aquesta metodologia, aquest marc general? Molt
breument, en faré quatre pinzellades, però, en primer lloc, la
creació, com deia, de la comissió per a l’Estatut d’Autonomia
Local, que serà l’òrgan d’interlocució permanent entre Govern
i les associacions representatives dels municipis en el procés de
desenvolupament del Pacte Local. La finalitat principal
d’aquesta comissió serà impulsar el procés de Pacte Local i les
actuacions necessàries per al seu desenvolupament. A més a
més, aquesta en aquesta comissió es proposaran i formularan les
recomanacions per a l’articulació d’un nou marc competencial
en l’àmbit de la comunitat autònoma, amb l’objectiu d’impulsar
l’anomenada tercera descentralització, en què els municipis, a
més de les competències que els són pròpies en pugui assumir
d’altres, via transferència o via delegació, amb les condicions
adequades de suficiència financera. Ratific aquí o reiter les
paraules del president del Govern, on deia ja a principi de la
legislatura, que ara ja no tenim excusa i que per tant és l’hora
dels municipis.

La situació d’aquest nou marc competencial haurà de dur
implícit alhora, d’acord, a més, amb els consells insulars, que
els ajuntaments puguin exercir la funció executiva de
competències insulars, tal i com preveu el propi Estatut
d’Autonomia a l’article 75, a l’apartat 6è. Aquesta comissió, a
més, serà l’encarregada de debatre i presentar propostes sobre
les competències del Govern, la gestió ordinària de les quals
poden exercir els ajuntaments.

A més a més, la comissió per a l’Estatut d’Autonomia Local
suggerirà nous espais de participació dels ajuntaments a través
de dispositius formals o no en els processos d’elaboració de les
polítiques públiques del Govern de les Illes. Participarà en el
transcurs dels procediments de desplegament estatutari, que
incideixen en l’organització territorial de les Illes Balears en el
seu conjunt. Formularà suggeriments en els procediments
d’elaboració de disposicions de caràcter general, les matèries de
les quals afectin directament o indirectament competències dels
municipis.

Vull afegir també, i en resposta al que plantejava el Sr.
Rodríguez, que alguna de les modificacions que es van fer, és
cert, a través de la llei d’acompanyament respecte de Palma, es
va rectificar i a dia d’avui es preveu el pressupost de quasi 30
milions d’euros, tal i com hi havia també en els pressuposts de
l’any passat. Una qüestió important que hem de ressaltar és que,
a pesar d’haver minvat els ingressos d’aquesta comunitat de
cara a l’any que ve, es mantendrà el pressupost i la colAlaboració
econòmica amb els ajuntaments, el Fons de Cooperació Local,
i també els destinats o com a conseqüència de la Llei de
capitalitat de Palma.

Per altra banda, dir que, jo fa pocs dies efectivament que
som aquí, però ja he sentit, crec que en massa ocasions, criticar
l’aprovació del decret llei que permet l’acceleració o la
construcció de determinades infraestructures hospitalàries. Em
dol especialment, que pens que era un tema consensuat i
unànime en el cas de l’illa d’Eivissa, crec que tots ens hauríem
d’alegrar que el nou hospital d’Eivissa sigui una realitat com
més aviat millor, sé que això no té res a veure amb la
interpelAlació que es feia a aquest Govern, però ja que se n’ha
fet menció no vull deixar passar-ho, ni l’hospital d’Eivissa,
evidentment, ni l’hospital de referència d’aquesta comunitat,
Son Espases II; i em sap greu, perquè crec que en aquest tema
sanitari hi havia absolut consens i també em sorprèn que encara
no cridi l’atenció, en aquest cas, al Partit Popular actuacions de
l’anterior govern quan es modificaven lleis per legalitzar
situacions urbanístiques que els propis tribunals havien decretat
que eren ilAlegals i en canvi ara es critiqui la possibilitat i
l’acceleració de poder construir noves infraestructures sanitàries
imprescindibles per a la nostra comunitat.

Però retornant i acabant al debat i a la interpelAlació del dia
d’avui, precisament sobre la materialització del Pacte Local,
està clar que el camí a recórrer per aquesta comissió, de la qual
n’he fet menció abans i que tampoc, per manca de temps, no
desenvoluparé del tot, perquè es recull en el protocol que va
aprovar el Consell de Govern en el mes d’agost, està clar que
ens queda encara molt per recórrer, però el que pretén el Govern
és posar unes bases sòlides per a posteriorment desenvolupar un
Pacte Local per a la creació d’un nou marc de relacions entre la
comunitat autònoma, els consells insulars i els ajuntaments, que
permeti reforçar competencialment els poders locals per a així
poder donar resposta a una societat cada vegada més dinàmica
i més exigent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i moltes gràcies Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts, intervé, en primer lloc, el Sr. Melià del Grup Mixt.
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EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Assumint l’explicació que ha donat la consellera i evitant les
innecessàries repeticions, és evident que el Pacte Local que es
pugui fer a les Illes Balears per part del Govern o liderat pel
Govern de les Illes Balears sempre tendrà, diguem, unes
capacitats limitades i les capacitats limitades, lògicament,
sorgeixen per la nostra capacitat competencial. Bàsicament
aquesta és una competència de l’Estat, la de les corporacions
locals, tant del seu finançament com del seu règim de
funcionament i del seu marc competencial i per tant la gran
solució als problemes que tenen els ajuntaments haurien de
provenir d’una reforma a nivell estatal. De totes maneres, també
és evident, i el Sr. Rodríguez ho ha recordat amb reiteració, hi
ha un compromís polític de suport, de reforç als ajuntaments i
lògicament hem de recórrer aquest llarg camí que queda i hem
d’aconseguir coses concretes en relació amb aquesta qüestió.

Evidentment, aquest camí i aquestes coses concretes es
relacionaran bàsicament amb qüestions competencials i les
qüestions competencials, que està bé que ampliem les
competències dels ajuntaments i tenim possibilitats de fer-ho,
estan íntimament lligades a la vegada amb el finançament, i aquí
és on trobam la mare de l’ós de la qüestió, perquè en aquest
moment de crisi, en aquest moment d’enorme restricció
pressupostària per part de la comunitat autònoma no ens
enganem, no hi haurà una capacitat de gran aportació de nous
recursos perquè els ajuntaments puguin gestionar millor les
competències que ja tenen o puguin assumir noves
competències amb els seus recursos corresponents. Per tant,
aquesta és la situació, la conjuntura en què ens trobam: una
competència limitada i relacionada amb una escassetat de
recursos econòmics.

Aquí el Sr. Rodríguez ha parlat d’altres qüestions, al meu
mode de veure ha mesclat ous amb caragols i lògicament s’ha
referit a qüestions bàsicament d’urbanisme. Nosaltres entenem
que les competències urbanístiques dels ajuntaments són
àmplies, són bastant àmplies, les de l’Ajuntament de Palma
també són molt àmplies; dir que l’Ajuntament de Palma no pot
fer modificacions de planejament general és dir una mitja veritat
o una mitja mentida; és evident que, com tots els ajuntaments,
la iniciativa de modificació, l’aprovació inicial i l’aprovació
provisional correspon als ajuntaments, i per tant la seva funció
és molt important, en general. Aquest és el marc general, podem
anar als casos específics, en el marc general això és així i ja li
vàrem dir, quan es va modificar la llei en aquesta legislatura i
els consells insulars varen recuperar la competència d’aprovació
definitiva de planejament general, que consideram positiu que
això sigui així, perquè hi ha d’haver una coordinació, hi ha
d’haver una visió supramunicipal de les incidències
urbanístiques de les previsions d’aquest planejament que es
modifica i per tant entenem que aquesta funció del consell
insular s’ha de mantenir i és bo que això sigui així.

Vostè es refereix a situacions específiques. Miri, jo crec que
podem entrar a la casuística de situacions específiques, però és
que el Partit Popular va aprovar una llei que exonerava d’una
llicència municipal, de la llicència d’obertura i funcionament,
tots els establiments turístics, que Déu n’hi do. Si això no és una
invasió competencial, seguint la seva argumentació, què és? O
resulta que per a un hospital és una invasió competencial i per

a tots els establiments turístics de les Illes Balears oberts a partir
d’una determinada data no és una intromissió competencial? Bé,
jo crec que amb aquesta qüestió podem fer molta demagògia,
però tots els partits, tots, i Unió Mallorquina també, han votat
lleis que el que intentaven era trobar una solució a situacions
concretes i específiques. Si això és un pecat i una invasió
competencial, segons el seu argumentari, crec que tots som
pecadors, tots hem comès aquest error, si això es pot qualificar
d’un error, que jo crec que seria ben discutible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sra. Consellera, la creació que ha anunciat en la seva
intervenció d’aquest òrgan mixt entre el Govern i la Federació
de Municipis per anar avançant en la cooperació entre Govern
i ajuntaments i amb l’objectiu final d’arribar a un pacte local és
sense dubte una bona notícia que nosaltres pensam que va en la
línia del que ha de ser la política del Govern respecte dels
municipis. És una bona notícia que s’hagi fet aquest òrgan de
cooperació, és una bona notícia l’aprovació d’un protocol que
ens ha anunciat per part del Govern, que un dels seus objectius
ha de ser lògicament aquest pacte local; és una bona notícia la
creació d’aquesta comissió de l’Estatut d’Autonomia local, i des
d’aquí l’encoratjam a continuar amb aquesta feina i que es facin
tots els esforços per arribar als objectius que es plantegen.

La situació dels municipis, no fa falta que hi insisteixi, és
molt complicada en aquests moments. Sempre s’ha dit que és
l’administració més propera als ciutadans, però aquesta virtut de
ser l’administració més propera du, com és lògic, com tothom
que conegui la política municipal sap, moltes dificultats, perquè
la gent, els ciutadans és l’administració a la qual van en primera
instància amb qualsevol demanda, amb qualsevol queixa, amb
qualsevol dificultat, amb qualsevol reclamació. Això fa que els
municipis estiguin assumint moltes competències que no són les
pròpies seves, els municipis assumeixen competències en
matèria de seguretat, de medi ambient, de dona, de salut,
d’educació, de multitud de coses, però no ho fan per una pura
voluntat d’agafar coses que no els corresponen sinó perquè han
de respondre, com administració més propera i com la que té el
contacte més directe amb els ciutadans, a aquelles demandes
que se li fan. Però, clar, es troben amb unes competències que
fan perquè no els queda més remei, no per pura voluntat de fer-
les, però per a les quals no estan dotades financerament.
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El finançament municipal jo crec que és la clau de la qüestió
de tota aquesta qüestió, i és la gran assignatura pendent.
Darrerament s’ha parlat molt de finançament autonòmic, tots els
focus han estat en el finançament autonòmic i també perquè és
un terreny que dóna molt més per a la batalla política, per dir-ho
així, però queda pendent sempre i queda com a gran assignatura
pendent el finançament municipal, del qual tothom parla perquè
tothom coneix la situació en què es troba, però sembla difícil
que ni uns ni altres acabin de donar situacions definitives perquè
els municipis puguin donar respostes i estiguin adequadament
finançats per donar resposta a totes aquestes qüestions que se’ls
plantegen. Més encara és difícil la situació en un temps de crisi
que ataca de manera especialment virulenta els municipis.

Per tant l’encoratjam, com deia al començament, perquè
s’avanci des de la colAlaboració entre el Govern i els
ajuntaments cap a un pacte local, que en primer lloc i com a
punt central i com a clau de volta de tota la resta, com deia fa un
moment, ha de donar garanties de finançament als municipis.
Ha de donar també una delimitació més clara de competències,
avançant cap a una tercera descentralització, com es diu moltes
vegades i com la consellera ha dit, però que aquesta delimitació
de competències i aquesta capacitat d’assumir noves
competències vagi acompanyada de garanties per poder donar
resposta. 

El pacte local supòs que també ha d’abordar moltes altres
coses, com els necessaris canvis organitzatius que hi ha d’haver
en els municipis, els canvis de règim de funcionament, les
facilitats per a les mancomunitats, la situació especial per a les
ciutats segons la seva mida -no és el mateix un poble petit que
una ciutat grossa-, tot això se suposa que ha d’estar a l’agenda
d’aquesta comissió mixta que se’ns ha explicat que existeix
entre Govern i municipis.

A mi en una interpelAlació em toca interpelAlar el Govern i
no tant contestar la intervenció del grup interpelAlant, però
voldria fer alguns comentaris en la línia dels que ja feia el
portaveu anterior respecte a algunes de les coses que s’han
plantejat en el debat. En primer lloc, sobre la modificació de la
Llei de capitalitat; és un debat que ja vàrem tenir en el seu
moment, però és evident que la modificació no perseguia altra
cosa que no fos que Palma tengués les mateixes competències
urbanístiques que té la resta dels municipis de les Illes Balears
i que a més les tengués sotmeses a les mateixes garanties i
controls de la legalitat que té la resta de municipis de les Illes
Balears. En qualsevol cas ja dic que és un debat que ja vàrem
tenir i, en qualsevol cas, l’entenem com una decisió, com una
modificació legislativa que anàs en la línia de detriment de
competències municipals o de detriment de capacitats
municipals.

Respecte de la recuperació de l’entorn de La Real, això que
el Sr. Rodríguez ens ha mostrat efectivament és un esborrany,
per tant no és una llei, no és una norma que s’hagi arribat a
adoptar. En qualsevol cas el primer que cal dir és que l’objectiu
d’aquest text és, tal com diu el títol, i no és un eufemisme, i no
és una manera de disfressar res, protegir l’entorn de La Real,
protegir l’entorn de La Real afectat per una decisió sobre la
ubicació d’un hospital que tots hem dit ja moltes vegades -
també és un tema parlat- que ja està allà i que serà molt mal de
modificar, per no dir que serà impossible de modificar, però que
va ser en el seu moment una decisió equivocada. En qualsevol

cas el que fes referència a les obres de Son Espases és un
esborrany, cal recalcar que era un esborrany, i que en tot cas era
una possibilitat de sortir d’un carreró difícil en el qual ens havia
ficat el Partit Popular amb aquella decisió difícil.

I finalment, i ja estic fora de temps, respecte del decret
Nadal, decret Grimalt, no entenem molt la seva intervenció quan
en el debat d’admissió de..., en el debat sobre aquests decrets,
sobre aquests decrets lleis, varen manifestar que compartien
molts dels seus objectius, i ara diuen que si és una invasió de
competències. En aquest cas no entenem per què hi presenten
esmenes que van en la línia d’entrar en el terreny del
planejament, això és incompatible amb aquesta acusació que
aquests decrets són invasió de competències.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, ha d’acabar.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, he acabat, moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc el nostre grup vol
manifestar el nostre acord i la nostra concordança amb la
intervenció de la consellera i amb el que ella ha exposat. Volem
expressar la nostra confiança en aquest govern en el seu
compromís amb els governs locals i en la millora de les
condicions amb què aquests governs locals cada dia atenen les
necessitats i demandes dels nostres conciutadans. 

Senyores i senyors diputats, aquesta interpelAlació ens dóna
l’oportunitat de parlar avui en aquesta cambra dels principals
aspectes que al nostre entendre s’han d’abordar per a la millora
de l’Administració local, enfortiment del seu govern i
aprofundiment en la democràcia representativa i participativa
que en l’àmbit local trobat la dimensió adequada per al seu
desenvolupament ple. Jo he d’afegir que és una llàstima que un
tema tan important i tan interessant, del qual, com diu el Sr.
Rodríguez, sempre ens omplim la boca, tengui una absència tan
palesa de diputats en aquest hemicicle avui. Tothom en parla
molt, tothom fa poc.

Però dels problemes que tenen avui plantejats el règim local
espanyol i els ajuntaments dels nostres municipis començaré per
parlar de la redefinició del marc normatiu. La Llei de bases de
règim local tothom sap que va néixer ja farà prest 25 anys -el
text refós és del 86, no li va massa enrere; la Llei d’hisendes
locals no crec que li vagi molt enfora- i en aquella època les
autonomies just començaven a estrenar els seus estatuts,
començaven a caminar amb un desplegament estatutari que avui
en dia, després de 31 anys de constitució, ja va per la segona
generació d’estatuts, amb la qual cosa s’han produït uns avanços
que crec que és obvi que són uns avanços importantíssims de
desenvolupament autonòmic, de reglamentació autonòmica,
d’aprofundiment en l’estat de les autonomies, que no ha succeït
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igual en el règim local, estam quasi quasi allà on estàvem, amb
la mateixa llei, amb alguns canvis que s’han produït el 99, el
2003, s’han produït canvis que han tingut alguns efectes
positius, però que han estat canvis que han quedat curts.

Més enllà de la necessitat d’unificar la normativa existent i
aclarir la que és bàsica o no, el que és imperiós és fer una nova
lectura de la definició dels articles 137 i 140 de la Constitució
i redefinir un nou marc normatiu per als governs locals,
competències més ben definides, noves competències a la llum
dels nous estatuts d’autonomia i de les noves lleis que sobre el
règim local han anat desenvolupant els parlaments autonòmics.
És important que la nova legislació que és imperiós que es faci
ha de tenir en compte la singularitat del fet local i dels
ajuntaments i els municipis. L’excessiva uniformitat amb què
ho tractava la Llei de bases, o el modificat del 2003 en el qual
s’introdueixen unes gradacions una mica més adequades a la
realitat local, com deia la visió uniformadora ha de canviar; hem
de veure la realitat local com una realitat quasi quasi
individualitzada a cada municipi, i evidentment que hem de fer
grups, però segurament aquests grups han de ser més nombrosos
dels que la llei avui en dia contempla.

Una nova visió del govern local. Hem de superar una visió
administrativa dels nostres ajuntaments. És cert que
s’administra, però els consistoris són molt més que
administradors, els consistoris són formats per persones que,
com nosaltres, diputats i diputades d’aquesta cambra,
representen els seus veïns. Regidors i regidores dels nostres
municipis no estan només convocats per administrar els seus
respectius ajuntaments, la seva funció va molt més enllà, tots
junts conformen un plenari representatiu i amb capacitat per
debatre sobre la política general del municipi, inspirar i decidir
línies polítiques d’actuació. Volem que tenguin una visió
estratègica del desenvolupament local i que s’esforcin a definir
polítiques que dotin els nostres pobles i ciutats de qualitat de
vida. És cert que a les darreres reformes legislatives s’han donat
algunes passes en aquest sentit, però convindran amb mi que es
pot millorar molt més. Les modificacions del 99 i del 2003 han
quedat obsoletes, no són suficients per definir els governs locals
que volem avui i per al futur.

Un nou sistema de finançament. Allò que diu l’article 142
de la Constitució no passa de ser una declaració d’intencions. La
legislació desplegada posteriorment no ha estat capaç de fer
realitat l’autonomia financera dels ajuntaments. Els governs
locals tenen un mal sistema de finançament. Segurament en el
debat de la proposició no de llei que ha presentat Unió
Mallorquina més tard tindrem ocasió de parlar-ne, però està clar
que el sistema no és suficient i, així com hem reclamat un major
i millor finançament en aquesta comunitat autònoma, és
d’esperar que facem el mateix per al finançament dels nostres
governs locals, per tant, tant per la part que pertoca al nostre
govern com a la part que correspon al Govern de l’Estat. 

Estic segur, senyora consellera, que comparteix aquesta breu
i apressada descripció de greuges i assignatures pendents que
tenen els nostres municipis, i venim a fer feina per donar-hi
solució des de la seva responsabilitat i les seves competències.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de rèplica el Sr. Rodríguez té
la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Portavoz del PSOE es verdad que es una lástima, pero en el
momento en que usted ha dicho aquello había bastantes más
diputados de la oposición en el hemiciclo que de los partidos
que apoyan al Gobierno, ¿eh?, y por supuesto no estaba el
diputado responsable de la situación que estamos viviendo
ahora mismo. Porque es verdad que hace 30 días que esta
señora, la Sra. Consellera, es responsable, pero el culpable que
desde julio hasta el 15 de septiembre no hubiera hecho nada, él
no está aquí en el hemiciclo. Responde a todo pero no da la cara
a nada, si os fijáis responde a todo el mundo, cuando hay una
pregunta (...) sale el diputado (....), el conseller, pero cuando
tiene que dar explicaciones de lo suyo o transfiere la
competencia o no está en el hemiciclo, pero bueno, estamos
acostumbrados a esto y iremos tomando nota del tema éste.

Bien, vamos a ver si podemos poner orden el debate porque
creo que es interesante. Mire, Sra. Consellera, a usted o no se lo
han dicho o no se lo han contado; yo se lo diré: esta
interpelación entró en la Cámara... -perdón, no es ésta- en el
mes de abril. A partir de esa fecha, se convocó a las
asociaciones de municipios para empezar a hablar del Pacto
Local, abril de 2009, casi dos años después de estar con el
Gobierno. Se les dio un documento, en abril, se les dio un
documento en mayo de 2009, “Documento preliminar para
elaborar unas bases de pacto local en las Islas Baleares”, y es lo
que tenemos, documento preliminar para elaborar unas bases,
desde mayo hasta aquí, y no hay nada más. Y ahora a raíz de
esta interpelación tendrá que hacer alguna cosa más. 

Pero, claro, a mí me hace gracia cuando salen aquí los
grupos que apoyan y dicen: “Nosotros respaldamos la acción del
Gobierno”. Será la inacción del Gobierno porque, si no, ¿de qué
estamos hablando, si no han hecho nada? Sólo decir grandes
discursos pero nada más, nada más.

Sra. Consellera, yo me voy a centrar en su discurso, que es
el que me interesa y (...). La han engañado otra vez, no es cierto
que ley municipal no estuviera votada, la ley municipal lleva la
votación del 0,7% del presupuesto autonómico para el fondo de
cooperación municipal; es el que está, no (...), sólo hay éste. La
Ley de capitalidad lleva la votación de 30 millones de euros
para Palma para (...), no ha habido nada más. Esto fue en 2006;
2007, 2008, 2009, en tres años no hemos hecho nada más que
esto, lo que había, ustedes no han movido ficha, y por esto estoy
aquí yo, para pedir explicaciones del porqué no han movido
ficha.
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Mire, yo creo que es importante, y ahora voy a hacer un
reconocimiento a algo, que sí se ha hecho algo: el Sr. Zapatero,
después de las elecciones de 2008 el mes de marzo ha puesto
dos planes en beneficio de los municipios; el Sr. Antich desde
julio de 2007, ninguno. En el segundo plan del Sr. Zapatero no
solamente va a invertir en I+D y proyectos, sino que el 20% de
los 5.000 millones se podrá dedicar a gastos comunes de los
municipios; el Sr. Antich, ninguno. 

También hay que decirle, Sra. Consellera, que hay en
Baleares dos federaciones de municipios, dos asociaciones de
municipios; está la FELIB i está la AMIB. Las dos tienen
municipios, todos muy respetables, y sería necesario llegar a
acuerdos con las dos. Es más, le puedo decir que hay una
comisión conjunta de ambas asociaciones para defender mejor
los intereses ante la conselleria. 

Pero yo aquí le voy a decir, Sra. Costa, antes de terminar,
algo importante, porque usted me ha dicho sólo que va a poner
las bases; ¿bases de qué?, ya están aquí puestas desde el mes de
agosto, las bases. Pero a parte de las bases, ¿qué vamos a hacer
más? ¿Usted me puede garantizar que el mes de noviembre del
año que viene -largo me lo fiáis- habrá algo en positivo para los
municipios?, ¿habremos llegado a un acuerdo?, ¿habrán podido
ver alguna ayuda? Y no me digan que son competencias del
Estado porque no es verdad. El Estado ha transferido a esta
comunidad salud, educación, asuntos sociales, cultura, deportes,
policía, medio ambiente y agricultura, y todo eso son
competencias que ejercen los municipios porque ustedes se las
mandan, nosotros somos los que regulamos y esto hay que
pagarlo, hay que pagarlo, y esto no se está haciendo, y yo la
increpo a usted, Sra. Consellera, con mucho respeto: ¿en
noviembre del año que viene habrá algo de esto? No le pongo
tres meses porque es poco tiempo, pero ¿usted va (...) positivo?,
¿podrán confiar los municipios en tener la parte que les
corresponde de los deberes que les impone la autoridad
autonómica?, ¿o seguiremos como ahora viviendo de la sopa
boba?

Yo creo que está aquí la respuesta, Sra. Consellera. ¿Qué es
lo que va usted a hacer?, si efectivamente hay disposición de
menos discursos y más hechos, y le he puesto los ejemplos de
la pasada legislatura, que con menos discursos hicimos mucho
más para los municipios, que es lo único que tienen, o si vamos
a continuar poniendo bases que nos quedaremos en los
cimientos, no haremos ningún edificio, todo serán bases, pero
yo creo que hay que pasar de las bases a los hechos, de las
palabras a los actos, y que los municipios usted sea capaz, o el
Sr. Antich, de reunirse alguna vez con ellos, no hagan como la
alcaldesa de Palma, que todavía no ha ido a Son Gotleu;
reúnanse ustedes con los alcaldes, que todavía no se han reunido
tampoco con los alcaldes de Baleares, convóquenlos alguna vez,
pregúntenles qué es lo que tienen. Claro, hacer las bases a
espaldas de ellos es difícil que tengan lógicamente solución a
sus problemas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Enseguida termino, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, yo espero
con mucho interés sus respuestas de lo que van a hacer, y no me
hable de (...), lo que van a hacer, lo que está en sus manos, lo
que usted puede impulsar a partir de que termine este debate.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica... Té la
paraula la Sra. Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. He de
dir que respecte del que heu manifestat la majoria dels grups
parlamentaris estam d’acord, evidentment, en la capacitat
limitada que podem tenir des del Govern i que el cuit de la
qüestió està, justament, en el finançament de les corporacions
locals. Per altra banda, també, tots assumim que els ajuntaments
destinen una part del pressupost, aproximadament un 30%, en
el que podem anomenar competències impròpies, és a dir, donar
resposta, com a administració més propera als ciutadans que hi
ha, donar resposta a aquelles demandes ciutadanes en
competències que no són directes de les corporacions locals,
com dic, aproximadament, un 30%.

No puc compartir part del discurs del Sr. Rodríguez quan diu
que aquest govern no ha fet res i que el meu company, el
conseller de Presidència, que ha estat el responsable de
gestionar fins ara tota aquesta matèria, no ha fet res. No és cert,
Sr. Rodríguez. Precisament li he fet menció a l’acord del
Consell de Govern, d’agost passat, on el responsable era
precisament el conseller Moragues. 

Per altra banda, hauria d’estar vostè content i satisfet si creu
que va ser arran de la seva interpelAlació, presentada l’abril
d’enguany, quan el Govern va reaccionar i va convocar diferents
reunions i comissions. Ara bé, li he de dir una cosa, i aquí tenc
l’acta de la comissió d’enllaç, la primera precisament va ser el
mes de març, és a dir, abans de la interpelAlació que vostè havia
presentat; però bé, aquest no és el debat i en tot cas li hauria de
donar l’enhorabona i encoratjar-lo a continuar fent aquesta feina
perquè ajudi el Govern a impulsar les polítiques que a vostè
també li preocupen.
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Efectivament, crec que tampoc no és el debat, però sí tenen
relació directe els diferents plans, en aquest cas del Govern
central i que s’ha anunciat aquest segon Pla E recentment per
part del Govern espanyol, que suposarà una ajuda molt
important per als diferents municipis en el seu finançament
sobretot tenint en compte que per als pressuposts de l’any que
ve sí es permetrà que destinin el 20% d’aquesta partida
econòmica a les despeses corrents, sempre que tenguin relació
sobretot amb serveis socials, educatius, etc. Però jo em quedaria
amb la cosa positiva i, en conclusió, amb tres punts. En primer
lloc, com deia, d’aquest 30% del pressupost municipal que són
competències impròpies precisament uns dels acords del Govern
de les Illes ha estat, i això no són només paraules, estic parlant
d’un acord del Consell de Govern de 28 d’agost d’enguany, i
que podrem firmar en breus dies, aquest protocol de
colAlaboració entre el Govern i la FELIB, la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears. Per tant, sí hem donat passes i que,
a més, és en aquest protocol on s’estableix el marc i les feines
que tendra cadascuna de les parts.

En segon lloc, després de l’aprovació d’aquest protocol, com
he mencionat abans, a pesar que la comunitat ha patit una
reducció de més de 1.000 milions en els seus ingressos, aquest
govern en el pressupost que molt prompte debatrem a aquesta
cambra manté les aportacions tant als consells insulars com a les
corporacions local o al fons de cooperació local. Per tant,
hauríem de dir que el pressupost puja si ho comparam amb la
reducció d’ingressos que té la comunitat. Aquest és un missatge
positiu per als municipis, no només un missatge sinó que dóna
resposta al compromís real d’aquest govern amb les
corporacions locals. 

Per suposat, Sr. Rodríguez, li puc assegurar que d’aquí un
any quan vostè em diu si per novembre de l’any que ve haurem
fet passes positives, jo estic no només convençuda sinó que li
puc avançar que sí perquè hem encetat, no encetat, jo enceto
aquest debat, però està encetat fa molts de mesos i, per tant, amb
l’execució d’aquests acords que provindran del protocol que es
firmarà en breu podrem veure tots, i vostè també ho podrà
veure, com es fan passes positives en favor dels ajuntaments
d’aquestes illes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. 

III. Moció RGE núm. 13384/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en relació amb la policia local i turística,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 7103/09.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i a la votació de la Moció RGE núm. 13384/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern de les Illes Balears amb relació a la policia local i
turística, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
7103/09. Per defensar-la, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la seva benevolència.
Señoras y señores diputados, hace quince días debatimos en esta
cámara la importancia de los cuerpos de policía en esta
comunidad autónoma, debatimos que éramos la única
comunidad autónoma donde todos los municipios tenían
cuerpos de policía o auxiliares de policía. Esto significa una
concienciación de los ciudadanos de Baleares de la importancia
de la seguridad y de la importancia de tener quien la ejerza en
cada uno de los núcleos urbanos de nuestros municipios. 

Hoy venimos aquí a debatir, evidentemente, o a someter a
aprobación las siete propuestas que el Partido Popular, fruto de
aquel debate, ha propuesto a la Cámara. Siete propuestas que,
todas ellas, buscan nada más que un objetivo que es mejorar,
afianzar, respaldar y consolidar la labor de las policías locales
que tan calladamente hacen en nuestra ciudad.

Evidentemente hay que destacarlos a todos, pero ayer los
policías locales también tuvieron una gran acción, tanto en el
accidente del derrumbe de la calle Alós como en El Molinar con
el incendio que hubo, como todos los cuerpos de emergencia
que están allí cuando nos hacen falta, por eso es preciso que
seamos capaces de darles un respaldo en su trabajo, de
facilitarles su carrera profesional, de establecer un marco
adecuado para que su trabajo sea estable y no sea temporal, o si
es temporal que sea el menor tiempo posible, porque siempre
esta comunidad tendrá que hacer frente a un fenómeno que cada
año desde el mes de abril al mes de octubre, ojalá que sea desde
el mes de enero al mes de diciembre, dobla su capacidad por
personas que vienen a pasar días con nosotros.

La primera propuesta no puede ser otra que agradecer a la
consellera el anuncio que hizo de prorrogar el convenio que se
mantiene entre el Gobierno y los ayuntamientos para la policía
local y turística para el año 2010 y pedirle que cuando tenga
otro modelo distinto que mejore éste, lo traiga a la Cámara para
poder apoyar ese modelo y para buscar el mayor respaldo en la
medida que, estoy seguro que es mejorable, como dije la otra
vez, y estoy seguro que entre todos conseguiremos que sea
mejor todavía. 

La segunda propuesta es la que acabo de decir ahora mismo,
la primera, el respaldo a la propuesta del Gobierno de prorrogar
el convenio, y la segunda es que mantenga un modelo nuevo
como anunció, lo traiga a la Cámara para que podamos
debatirlo, apoyarlo y mejorarlo si es posible, que todo es
mejorable.

La tercera propuesta es porque conseguimos, en la pasada
legislatura, que el acceso a la función pública, que es
importante, a través del cuerpo de policía se hiciera en igualdad
de condiciones y por eso hicimos cursos en Menorca, cursos en
Ibiza y en Mallorca cursos en Palma, en Inca y en Manacor, eso
fue positivo porque acercó los cursos a la gente y pudieron
incorporarse personas que de otra forma no asistían a un curso
que tiene seis meses de duración y que no se cobra. Por lo tanto,
creo que es importante retornar a esta medida y que los cursos
se hagan en las islas menores y salvo causas excepcionales, que
nos tendrán que decir por qué es, por qué ocurren ahora y antes
no, haya unas temporadas que sean comunes pero cargando con
estos gastos o con estos desplazamientos. Evidentemente, lo
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suyo es que el curso íntegramente se desarrolle en la isla donde
vive y donde va a ejercer su actividad el policía local.

El punto cuarto es un punto que especialmente para mí es
muy interesante. Desconozco el motivo, el porqué, un módulo
que introducimos en la anterior legislatura que era la
explicación del fenómeno turístico a los policías locales se ha
eliminado. El fenómeno de los tour operadores, el fenómeno de
las agencias, el fenómeno de los hoteles del todo incluido, todas
estas cuestiones que el policía tiene que conocer de primera
mano en su formación para entender más el hecho laboral en las
Islas Baleares, se ha suprimido. También se ha suprimido el
módulo de conocimiento de idioma extranjero, precisamente el
inglés, que se daba en el curso de acceso. Creo que es negativo,
creo que cuantos más idiomas conozcan mucho mejor será la
policía y lógicamente cuanto más conozcamos nuestra raíz de
negocio, nuestra raíz de productividad será mucho mejor.

El quinto tema creo que es algo que es importante y es que
la pasada legislatura se creó un instrumento que es el que
posibilita que la conselleria sepa en todo momento las plazas
que hay vacantes, las personas que se jubilan y lógicamente
pueda acompasar a este conocimiento las plazas del curso que
ha de convocar. Si una conselleria que tiene competencia en
formación no sabe cuántos policías se van a jubilar el año que
viene ni cuántas plazas hay vacantes no podrá, o se pasará o no
llegará, no podrá convocarlas y esto se ha de mantener on line.
On line quiere decir mantenerse activo y vivo, no hacerlo una
vez al año y hasta el año que viene no sabemos nada. Creo que
esto es importante, es un instrumento que deseamos que
continúe y que esté así. Y hay que darle a este instrumento lo
que es necesario humanamente para que esto funcione porque
sino no habrá política de formación en la comunidad autónoma,
no habrá política de cubrir plazas, no habrá política de
estabilidad en el empleo y esto es muy importante y quiero que
así lo reflejen ustedes.

La sexta propuesta que hacemos es que el Gobierno ha de
impulsar una acción decidida para que, evidentemente, se
cumpla la ley. La ley establece que cada año toda
administración pública, sea ayuntamiento, sea consejos, sea
municipios, sea autoridad portuaria, sea la que sea, haga la
oferta pública de empleo, convoque aquellas plazas que tiene
cubiertas por interinidad o vacantes, evidentemente todas están
dotadas en el presupuesto, y de esta forma se pueda acceder a la
función pública per méritos y por capacidad. En los últimos
años ha habido un proceso de adecuación de conocimientos y
hubo un pacto, que ya ha cumplido, de dos años de no
convocarse para que todo el mundo pudiese acceder igual por
nivel de conocimiento que exigían, pero ya ha pasado todo esto.
Creo que es necesario que esta oferta pública se haga cuanto
antes y de esta forma se dé estabilidad a todos los policías en su
puesto de trabajo y se mejoren profesionalmente todos los
cuerpos de policía.

Por último algo que creemos que también es muy interesante
que hicimos la anterior legislatura. La anterior legislatura, y
fruto de esta renovación y de esta ley de policías locales donde
se exigía para la plaza de sargento el título medio, el título de
diplomatura, se hizo un convenio con la Universidad de las Islas
Baleares para poder hacer los estudios de diplomado en
Seguridad Pública que ha tenido un éxito magnífico. (...)
operaciones, Sra. Consellera, que tiene usted que tener interés
en él que fue el acceso a la Universidad para mayores de 25
años, lo que posibilitaba a muchísimos policías tener el
bachillerato superior y la diplomatura de Seguridad Pública. Fue
en éxito tremendo y según la Universidad fue en la única
titulación que hubo que poner numerus clausus en la
Universidad de las Islas Baleares porque había más peticiones
que plazas. Esto fue un éxito y ha servido para mucho a los
policías, pero hemos quedado cortos ahora, ahora es preciso que
estos estudios que han terminado los tres primeros años se pasen
a grado dentro del proceso de Bolonia se llegue a lo que antes
era licenciatura y ahora se llama estudios de grado, lógicamente,
para poder optar a todas las plazas de policía. Yo le pido, no es
mucho dinero además, la voluntad de hacerla que no el que
representa que estos estudios se eleven al título de grado porque
servirá para que los policías se vean reforzados en su carrera
profesional y para que vean que la comunidad se preocupa de
tener los mejores policías, con mejores conocimientos y con las
mejores aptitudes. 

Creo que son siete propuestas a las que espero que den
ustedes respuesta positiva, especialmente a la del registro de
policías porque es un instrumento vital para la conselleria y que
lógicamente si no está al día es como un ordenador, que es
magnífico si le metes los datos sino te sacará estadísticas
equivocadas. Por lo tanto, señoras y señores diputados espero
que los grupos apoyen estas propuestas que van, sin ninguna
duda, en refuerzo, en respaldo y en apoyo de las policías locales
de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, ja ho sap, això és un debat reiteratiu, no és la
primera vegada que tenim aquest debat, coneix perfectament la
posició del nostre grup respecte de la qüestió de fons i en
general sap que coincidim bastant amb els seus punts de vista i,
per tant, no entraré a fer una exposició que ja li vàrem
manifestar en el debat de la interpelAlació i consideram que és
innecessària.
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Amb relació als punts concrets que vostè fa a la seva moció
li anunci que la nostra intenció i la nostra disposició és votar
favorablement el punt 1, el punt 2, el punt 6 i el punt 7. 

Amb relació al punt 3 també li volem dir que estam d’acord
amb el fons de la qüestió que vostè planteja que és la
descentralització dels cursos i vostè sap que se li oferirà una
transacció que crec que també serà satisfactòria i que també
donarà, diguem, solució al problema que vostè planteja o a la
petició que vostè fa, en aquest punt tercer.

Amb relació als dos punts, per tant, que no li podem votar a
favor li diré que en el temari de -amb relació al punt quart-, el
temari de formació que hi hagi una incidència, diguem, un
aprenentatge de la situació turística, del model turístic, que
vostè fa aquí, entenem que, segons la informació que ens ha
passat la conselleria, que això ja és possible amb els mòduls
actuals que s’imparteixen. Per tant, aquest coneixement del
model turístic ja queda, relativament, garantit a través dels
temaris estipulats. De totes maneres també entenem que en
aquesta seu, en plenari del Parlament, és difícil posar-nos a
especificar temaris de determinades assignatures o determinats
coneixements que s’imparteixen. Entenem que la seva intenció,
i vostè ho fa des de la bona fe i en sentit positiu, és per millorar
aquesta situació de la policia local i turística i només li podem
manifestar aquesta discordança amb relació al que vostè
planteja ja que es pot assolir amb el temari actualment existent.

I amb relació al registre de policies, en el punt 5, vostè
parteix d’una base que la conselleria nega, i és que no es fa un
manteniment i que no hi ha aquesta informació ràpida i
accessible per a tots els policies. La nostra informació, ens ho
manifesta la conselleria, és que això no és així, que sí es fa
aquest manteniment, que sí es dóna compliment estricte al
Decret 51/2004 i que, per tant, no podem donar suport a un punt
que podria provocar malentesos en el sentit que el Govern pugui
reconèixer o es doni a entendre per part d’aquest parlament que
el Govern no fa una cosa que el Govern manifesta que fa i que
compleix la normativa vigent.

Per tant, dit això ja li dic, i li reiter, que des d’Unió
Mallorquina coincidim bàsicament amb l’esforç que es va fer la
legislatura passada de donar suport als ajuntaments en el tema
de  la policia turística. És evident que hi ha un debat de fons
sobre, el que vostè mateix deia, l’increment exponencial de la
població a les Illes Balears durant la temporada turística i com
es pot conjuminar això amb les plantilles de les administracions;
lògicament això és un debat molt difícil no només de les
administracions dels sectors privats també, però amb les
administracions és més complicat, i tot i això també manifestar-
li, com li hem dit sempre, que la solució a la seguretat
ciutadana, als problemes de la seguretat ciutadana, entenem, des
d’Unió Mallorquina, que és la policia autonòmica, però ja dic
que això queda fora de la concreció de la seva moció, li podem
donar suport a quasi totes les seves propostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Rodríguez, en primer lloc volem sumar-nos a aquesta prèvia
que havia fet de suport a la policia local i a la seva tasca i
especialment en aquestes darreres desgràcies i el condol a les
víctimes aprofitant aquest moment a la tribuna. De totes
maneres el que pensàvem, estrictament, sobre aquesta policia
turística ja va quedar més o menys reflectit en el debat de la
interpelAlació i en altres debats en aquest Parlament. Mantenim
que no és una solució estructural, que és una policia de
temporada que creim que no és bo o que han de cercar una
fórmula alternativa en lloc de consolidar exactament aquest
model; el que cal és ampliar plantilles, més garanties, uns llocs
de feina estables, normals, a tots els municipis.

I crec que també hi ha el repte d’aclarir competències, tant
les del Govern en coordinació de policia local i tenir una policia
autonòmica, els ajuntaments en poder fer amb garanties, amb
dignitat, la seva tasca de seguretat. Per tant, aquí ens torna dur
al gran tema de sempre, recurrent, que no hi podem tornar
entrar, però que és el de finançament, avui dues propostes o dos
debats sobre el finançament local, també hi hauria d’haver una
reflexió respecte de l’autonòmic, i realment aquest crec que és
en bona mesura el gran tema.

Com que vostè, de totes maneres, l’alAludeix, per intentar jo
crec que solucionar aspectes que, tot i ser menors, són els que
realment ara podem afrontar, crec que som molt a prop de tots
i cadascun dels punts que ha vostè concretat en aquesta
proposició no de llei. Del primer per ventura és del que tenim,
és el més clar, i en canvi és el que podria dur a confusions:
donar suport al Govern en aquesta pròrroga de la situació actual,
és evident que li donam suport en el moment que acompanyam
el Govern i creim que en aquest moment és el que s’escau, és a
dir, sortir i no quedar dins un buit. Ara, la veritat és que em
costaria si no hi hagués el punt 2, el punt 2 ajuda a permetre,
que parlam d’una pròrroga, però el que realment instam del
Govern és que ens dugui el programa alternatiu. I com que
aquesta és la situació, és a dir, no aturar el que hi ha, no deixar-
ho caure, però al cap i a la fi citar-nos a termini a dur una altra
mesura, la que es pugui amb els nimbes que tenim en aquest
moment, doncs aquest és el que realment a nosaltres ens
interessa.

Creim que és molt important que es faci amb consens, que
tengui continuïtat, per tant que hi hagi un compromís de tots a
donar-li suport, i per tant, amb molt d’interès votarem sí al punt
primer, però especialment, o va dins el mateix paquet del punt
segon.

El punt tercer, nosaltres entenem la lògica i li voldríem
donar suport, és el de la descentralització. Ens sembla que n’hi
ha una que és imprescindible, que és la de les Illes, i n’hi ha una
altra que és millor que es produeixi, que és dins cada illa els
distints indrets, tant com sigui possible; ens sembla que seria
oportú, convenient, però reconeixem que amb les restriccions
pressupostàries i amb les dificultats que té en aquest moment el
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finançament general, doncs és un punt que dependrà de les
possibilitats i de la conveniència en cada cas.

Se li apunta una transició en aquest sentit, jo crec que seria
positiu, nosaltres ens sentiríem més coherents amb el nostre
pensament de votar-li a favor amb una transacció, que no haver
de votar en contra per obligar a una cosa que no en tenim plenes
garanties.

Sobre el punt quart, de la formació també, és que el
compartim. Senzillament és que se’ns apunta que tant el
coneixement sobre el model turística queda més o menys
garantit amb uns altres noms dels cursos específics o dels
mòduls que existeixen en aquest moment en el curs bàsic; i no
en parlem, evidentment, jo crec que aquí sí que vull coincidir
amb vostè respecte de l’important que ha estat els estudis de
grau, els estudis de diplomatura, i que en aquest moment sí que
hi ha prou assignatures de sociodemografia que apunten, no
estrictament per ventura al model turístic, però sí, també,
evidentment perquè no es pot parlar d’Illes Balears sense parlar
de turisme, però que valdria la pena aprofundir-hi. Se’ns diu que
aquesta situació existeix, ja dic, crec que dins el projecte
alternatiu i dins la idea global de la formació d’aquest cos, serà
important fer-hi aquesta reflexió.

Sobre les llengües estrangeres, no se li escapa que l’augment
de titulació acadèmica en part du ja una millora d’aquesta
competència. Desgraciadament, hem d’assumir que no sempre
els títols acadèmics donen garanties de fluïdesa en l’ús de les
llengües estrangeres, però això també convendrà replantejar-ho.
I també ens apunten que hi ha cursos. Jo vull celebrar aquesta
sensibilitat del Partit Popular perquè els usuaris puguin ser
sempre tractats en la seva llengua, no ho podrem amb els
centenars de llengües que es parlen a les Illes Balears, com a
mínim, procurem fer-ho amb les dues oficials, ja sé que una
vostès ho tenen plenament clar, la segona a estones, però, en tot
cas, crec que sempre és bo conèixer i poder atendre en la
llengua de l’usuari i per tant no només en temes de seguretat,
crec que hem de fer sempre un esforç en aquest sentit.

Com ja dic, és un problema gairebé de plantejament sobre
que s’està fent i pareix que aquest acord del Parlament
qüestionaria aquesta tasca i la posaria en entredit, quan, en
realitat, si estigués redactat d’una manera de donar suport o que
es mantenguin, crec que no hi tendríem cap inconvenient perquè
sobre el contingut el compartim.

Sobre el registre ens passa dos quarts del mateix, el registre
està regulat, es diu exactament com s’ha de tenir
permanentment actualitzat, això per tant es fa. Jo l’he escoltat
i no he entès exactament quina és la prevenció que vostè manté
respecte d’aquest acord i per tant mantendrem que aquesta
situació existeix i no farem un retret implícit al Govern, que no
tenim informació com a mínim per fer-li. Per tant, estam
d’acord amb el que vostè ha dit a la tribuna sobre les
potencialitats d’aquest registre, però no el votarem a favor,
perquè ens pareix que el missatge que transmetríem seria el
contrari.

El punt sisè, bé, l’oferta pública és municipal, són els
ajuntaments els que l’han de dur a terme, però compartim
plenament que si pot coordinar, es pot oferir, l’EBAP pot
ajudar, fins i tot pot gestionar l’oferta, sempre respectant
l’autonomia i la sobirania municipal a l’hora de dur-la a terme,
tot el que pugui ser estamenejat per tirar-ho endavant ens pareix
positiu. Per tant, li donarem suport, ja dic, sempre amb aquesta
reserva que la competència és municipal i per tant al batle i a
l’equip de govern i en darrer extrem al ple és a qui correspon i
sobretot, en aquest cas, a la batlia.

El tema del punt setè, ja he apuntat que els cursos
universitaris i elevar el grau, el nivell acadèmic i de formació
universitària dels quadres de la policia ens sembla una bona
iniciativa, aquesta iniciativa de ciències policials i de seguretat.
Ara, li podem donar més suport avui, ja ho hem fet en altres
ocasions, i altres debats ja han aclarit que en aquest moment
s’està tramitant l’homologació, a finals del 2009 forma part del
segon bloc que s’ha enviat a l’ANECA, hi ha una setmana de
formació aquesta mateixa setmana dins la UIB per parlar dels
mòduls que han plantejat, i nosaltres li donam ple suport, però
creim que estan molt encarrilats aquests estudis de grau de
ciències policials i de seguretat.

Moltes gràcies.

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

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, en primer lloc, em vull sumar
al reconeixement que s’ha fet prèviament per les persones que
ja han fet ús de la paraula en relació amb la tasca de la policia
local, ja vàrem fer menció a aquesta qüestió en el moment de la
interpelAlació i mai no hi és de més reiterar aquest
reconeixement i suport a la feina encomiable de la policia local.

Fent referència ja als punts concrets de la moció que avui
se’ns ha presentat, començaré punt per punt; en relació amb el
punt 1, li anunciam el vot a favor, en relació amb l’anunci que
va fer la conselleria, en relació amb la pròrroga del conveni
vigent en relació amb el tema de la policia local i turística, i
això, tal i com vàrem fer menció a l’anterior compareixença, es
parla des del punt de vista de la responsabilitat. La
responsabilitat és el motor que en moltes ocasions du a terme
actuacions i iniciatives que sempre estan pensades pensant en el
benefici de la societat i de les persones directament implicades,
com és el cas dels agents de la policia local.
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Com va explicar la pròpia consellera d’Innovació, Interior
i Justícia, en aquesta mateixa cambra el dia 13 d’octubre del
2009, el Govern és conscient que el model de policia turística
que es va crear a l’anterior legislatura no va ser més que un
canvi de denominació de la figura anterior denominada policia
de temporada i que ha esdevingut un simple sistema de reforç
puntual de temporada alta, que no ha ajudat a incrementar les
plantilles orgàniques de la policia local. També vàrem fer
referència a la interpelAlació del dia 13 d’octubre, que aquest
sistema de policia turística és la causa d’una més que evident
inestabilitat funcionarial que fins i tot els mitjans de
comunicació se n’han fet ressò de les queixes dels membres
implicats o afectats per aquesta situació. Per això, donam suport
a la decisió responsable de la Conselleria d’Interior, Innovació
i Justícia en relació amb la pròrroga d’aquest conveni.

En relació amb el segon punt, li donam suport. Evidentment,
ens consta i a més està anunciat per la pròpia conselleria, que
quan sigui pertinent, quan faci falta, quan sigui requerit a
iniciativa pròpia, com no pot ser d’una altra manera, informarà
aquest Parlament, tant si fos el cas en aquesta mateixa cambra
o en la Comissió d’Assumptes Institucionals, dins el tràmit per
explicar profusament el model alternatiu en què treballa la
Conselleria d’Interior.

En relació amb el tercer punt, tal i com ja han anunciat les
persones que ja han parlat, li deman que puguem arribar a una
transacció perquè entenc que tal i com s’hi ha fet referència,
parlam d’una qüestió que crec que és adient, útil i la societat i
les persones directament implicades en aquesta ocasió ens ho
agrairan, i crec que és la nostra obligació intentar arribar a
consens. Li proposo, simplement, com que nosaltres compartim
l’esperit d’aquest punt, simplement li propòs una modificació en
relació amb la redacció, que és la següent: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears per tal que els
cursos d’accés als cossos de la policia local i turística es duguin
a terme aplicant, dins el possible, criteris de descentralització a
totes les illes.”

I em sum al que s’ha exposat per part del Sr. Melià i del Sr.
Alorda en relació amb que hem de donar suport que l’accés a
aquests cursos es facin sempre dins el possible, i no vull utilitzar
l’expressió “dins el possible” com a una forma, com a una via
d’escapar d’un deure, sinó perquè dins aquest deure de
responsabilitat que evidentment té el Govern, qualsevol
iniciativa, qualsevol acció, qualsevol pla no ha de ser
simplement lletra damunt paper que quedi molt bé anunciar,
sinó que damunt el terreny sigui veritablement aplicable i que
evidentment tengui els efectes i les conseqüències desitjades per
a tothom, directament sempre per les persones més implicades.
Igualment, encara que li plantejo aquesta transacció, sí que vull
fer menció que actualment els alumnes d’Eivissa, de Menorca
i de Formentera tenen una beca de 700 euros al mes durant
quatre mesos en relació amb les necessitats que puguin tenir per
acudir a aquests cursos. Però de totes maneres compartim
l’esperit d’aquest punt número 3 i simplement li plantegem
aquesta redacció alternativa.

En relació amb els punts 4 i 5 li he d’anunciar que no
votarem a favor i no hi votarem a favor, tal i com ja s’ha fet
menció pel Sr. Alorda i pel Sr. Melià, perquè de la redacció que
presenten i del que vostè ha fet menció en aquesta tribuna,
sembla com si es vengués o s’exposàs o es pretengués dir que
actualment la conselleria no fa feina, en el sentit que fan menció
el punt 4 i el punt 5, i fins i tot de les paraules que ha fet vostè
menció en relació amb el punt 5, pareixeria que si no votam a
favor del punt 5 no es faran les coses que vostè exposa en
relació al registre de policies, i res més lluny de la realitat. És a
dir, actualment, vull fer referència expressa del punt 5, ja que
vostè també hi ha fet referència expressa, evidentment, com
vostè sap, el Decret 51/2004, de 4 de juny, regula el Registre
general de dades de membres integrants dels cossos de policia
local, de la resta de membres que presten serveis de vigilància
i custòdia i dels cossos de policia local dels ajuntaments de les
Illes Balears, i el Govern actualment ja dóna total compliment
a aquesta regulació que marca aquest decret del qual li he fet
menció.

A més, m’imagín que a vostè li consta, de totes maneres
nosaltres ens hem assabentat a través de la conselleria, que la
propera entrada en servei d’una intranet permetrà la tramitació
informativa d’altes i baixes que es registrin a les plantilles de
policia local i d’altres incidències. És a dir, actualment es dóna
total compliment a la regulació d’aquest decret, per tant
nosaltres no podem votar a favor d’una iniciativa que pareix
vendre que actualment la conselleria no fa aquesta feina, fa
feina i per tant no donam suport a aquest concret punt.

I en relació amb el punt 4, exactament el mateix, és a dir, la
conselleria ens informa i hem pogut constatar que ja s’està fent
feina en aquesta qüestió del temari, tant en relació amb la
inclusió de mòduls; per exemple, dins el curs bàsic hi ha un
mòdul, titulat Estructura social i realitat social de les Illes
Balears, pos aquesta qüestió com a exemple.

I en relació amb el tema de la llengua, també es dóna
compliment ja a aquesta qüestió, per tant consider que també,
per economia temporal, i veig que cada vegada em queda menys
temps, em suma al que ja han esmentat els anteriors portaveus.

I en relació amb els punts 6 i 7 li anuncio el nostre vot a
favor, estam d’acord amb l’esperit i amb la redacció d’aquests
punts.

I en definitiva, crec, Sr. Rodríguez, que compartint la
majoria de les referències i exposicions que ha fet, crec que
simplement ens separen qüestions molt petites en relació amb
la divergència de criteri per entendre si la conselleria actualment
fa feina o no en una qüestió; crec que és objectivable el fet que
la conselleria fa feina en relació amb els temes dels punts 4 i 5
i en aquest sentit no li donam suport, però entenc que bé hagués
estat comprovar aquest alt grau de consens en altres legislatures,
cosa que no hem pogut en els Diaris de Sessions de fa alguns
anys.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Rodríguez? Pareix que sí.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, yo, en
primer lugar lo que tengo que dar es las gracias a todos, porque
evidentemente sí que he visto que hay un cierto consenso y unas
ciertas ganas de llegar a coincidir en lo bueno, y yo creo que las
policías es algo bueno y todo lo que sea positivo para los
ciudadanos es bueno para nosotros y para los diputados que
estamos en esta cámara. Doy las gracias por el respaldo a los
puntos 1, 2, 3, 6 y 7 de esta moción.

Y quería hacer una pequeña reflexión, yo en ningún caso he
cuestionado que desde la conselleria no se esté haciendo lo
suficiente, siempre se puede hacer un poco más, o sea siempre,
los diputados, la consellera, el ujier, todo el mundo puede hacer
un poquito más, siempre, ¿no? Pero dentro de esta voluntad de
llegar a acuerdos, yo estoy dispuesto a hacer dos propuestas: la
primera es retirar el punto cuarto, en donde ustedes me
garantizan y aseguran que el módulo turístico ya se está dando
en el actual temario de ingreso a la policía local; por lo tanto, si
esto es así, yo lo retiro. Evidentemente pediré el temario actual
de formación de los policías y si se contiene esta formación no
haré nada, si no, haré una propuesta para que se incorpore. Yo
he entendido aquí que ustedes, según mantienen, que el tema
turístico de la policía turística en Baleares está en la actual
formación del ingreso en el cuerpo de policías locales, si esto
esa sí como persigue esto, pues evidentemente (...). Y si también
se da módulo de inglés al menos a los policías cuando entran,
que estaba anteriormente; si está así, yo lo retiraré.

Por lo tanto, hago una propuesta y es que el punto cuarto se
elimine, el punto cuarto que es el que hacía referencia al módulo
turístico y al inglés, se elimine y tal.

Entiendo que usted ha hecho una propuesta, Sra. Diputada
del PSOE, de eliminar la palabra “ingrés”, es esto, y quede todo
el artículo como está. El punto 3, según usted ha creído leer,
quedaría: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears per tal que en el curs d’accés al cos de policia
local i turística es faci en les millors condicions d’igualtat
possibles entre tots els ciutadans de les nostres illes i per tant,
que es desenvolupi íntegrament a les illes de Menorca, Eivissa
i Mallorca i si és possible en aquesta darrera illa
descentralitzat a les ciutats de Palma, Inca i Manacor”. És
així?

Llavors no ho he entès, si em pot fer arribar la proposta, li
podré dir si és així o si no ho és.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Crec que no hi ha...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Creo que si hacemos un esfuerzo, yo, diputada, le he pedido
cuando me ha dicho aquéllo, por favor, pásame la propuesta a
limpio y la aceptaré, pero es que no la he visto. Aquí lo que he
leído o he entendido es que quitaban la palabra “ingrés”. A lo
mejor estoy equivocado, pues si me puede hacer llegar, yo podré
mirar cómo está el tema éste. 

Yo haría otra propuesta, otra transacción también para llegar
a un acuerdo para que vean que estoy positivo también. En la
propuesta número 5 la que no pueden apoyar en estas
condiciones, añadiría la siguiente palabra: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que el
Registre de policia, instrument imprescindible per denominar
les convocatòries d’accés i promocions dins aquesta carrera
professional, continuï amb l’actual manteniment permanent
amb l’objectiu que pugui subministrar la informació precisa
d’acord amb l’objectiu pel qual es va crear”.

En vez de decir “se mantenga”, como usted dice que ya lo
hacen, pues que diga “continúe manteniéndose” y estaremos
todos tan contentos. Creo que no estoy emplazando a nadie,
solamente digo que continúe haciéndose esto, efectivamente
cuando esté la intranet, que se introduzca la intranet, pero
evidentemente esto es así.

Si le parece a la presidenta y como tenemos tiempo todavía
pediría un minuto de recesión para poder llegar al consenso de
estas dos propuestas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si és per arribar a acords, cap problema.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sempre arribarem a acords. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, dos minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Fumata blanca, això està bé.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Bien, perdonen, para que los señores diputados tengan en
cuenta lo que hemos acordado, en primer lugar retiramos el
punto número 4 y se reordenan las propuestas siguientes del 1
al 6, en vez del 1 al 7, del 1 al 6.

En segundo lugar, la propuesta número 3 queda con la
siguiente expresión: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears per tal que el curs d’accés als
cossos de la policia local i turística es dugui a terme aplicant,
dins el possible, criteris de descentralització a totes les illes.”
¿Es así? Gracias.
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Y después, la propuesta número 5 quedaría de la siguiente
manera: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears que el Registre de policies, instrument
imprescindible per determinar les convocatòries d’accés i
promoció dins aquesta carrera professional, continuï l’actual
manteniment permanent, amb l’objectiu que pugui
subministrar la informació precisa d’acord amb la missió per
la qual va ser creat.” D’acord?

Pues, això, Sra. Presidenta, es el acuerdo al que hemos
llegado y si le parece bien, pues doy las gracias nuevamente a
todos los grupos, por el esfuerzo que hemos hecho y
evidentemente muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, després de les modificacions i de la retirada de punts,
crec que es pot entendre que els punts 1, 2, 6 i 7, com també els
3 i 5, amb les modificacions que s’han presentat, i la retirada del
punt 4, es poden entendre aprovats per assentiment. Doncs,
queda tot aprovat per assentiment?

Molt bé, enhorabona.

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4747/09,
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, relativa a règim especial insular.

Debatrem, en primer lloc, la 4747/09, presentada pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa al
règim especial insular. Té el seu representant, el Sr. Riudavets,
la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo vull començar la meva intervenció expressant la
meva confiança que no trenquem amb aquesta proposició no de
llei l’ambient versallesc que fa tres plenaris ens du a aprovar-ho
tot per assentiment i que aquesta proposició no de llei sigui
també aprovada per unanimitat de tota la cambra. I per fer-ho
així, per aconseguir-ho, no incidiré, procuraré no incidir en
aspectes ideològics i conscientment em centraré més aviat en
qüestions procedimentals.

Estic segur, convençut, que totes les forces polítiques
coincidim en la necessitat i en la importància que per a les Illes
Balears té l’aprovació del nou règim especial previst a l’Estatut
d’Autonomia, i en aquest sentit, però, no vull deixar de dir, açò
sí, que des de les posicions del nostre grup parlamentari, que
considera el nou sistema de finançament de les comunitats
autònomes absolutament insuficient, aquesta necessitat esdevé
una urgència, una necessitat que esdevé ja una urgència.

Però, dit açò, em permetin que faci notar que aquesta
proposició no de llei va ser enregistrada l’anterior període de
sessions, el 3 de març concretament, quan encara no estava
tancat el nou sistema de finançament, i faig aquest aclariment
per mor que sigui entenedor el primer punt de la nostra
proposta, aquest punt pretenia instar el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar les negociacions sobre el
REB, textualment “tot just sigui aprovat el nou model de
finançament de les comunitats autònomes”. I està redactat així
perquè en aquells moments érem ben conscients, des de la
responsabilitat, que mentre el debat sobre el model general de
finançament fos encara, estigués encara obert, no era
aconsellable introduir una nova variable específica només per
a les Illes Balears, perquè, des del nostre punt de vista açò
hagués pogut suposar un tractament pitjor del que ja hem tengut
per a les Illes Balears a compte del futur règim especial. Jo ja ho
he dit abans, consideram que l’actual sistema de finançament no
soluciona els nostres problemes, per tant no ens hagués faltat res
més que, a la vegada, s’hagués negociat un règim específic i
diferenciat, que hagués pogut servir d’excusa o justificació per
disminuir la nostra quota dins el nou sistema general.

Però bé, senyores diputades, senyors diputats, ja tenim el
nou sistema de finançament, ja no són llavors necessàries
aquestes cauteles i és hora naturalment que ja comencin les
negociacions per posar en marxa el nou règim especial. La
disposició sisena del nostre Estatut d’Autonomia, la que
concretament estableix el règim especial, al nostre entendre és
d’ample abast i fins i tot creim que dóna possibilitats
d’interpretacions ambicioses, de les altres també, però en això
no hi podem fer res. Si a açò hi afegim que la disposició
transitòria novena, la famosa disposició transitòria novena fixa
uns terminis, set anys, per a la consecució del nou REB, no hi
ha dubte que ja ens hem de posar a la feina.

Han passat dos anys i mig d’entrada en vigor del nou Estatut
i aconseguir un règim especial que sigui veritablement efectiu
tots crec que també som conscients que no serà una qüestió
senzilla ni ràpida. Però sí que vull fer notar una diferència
substancial, una diferència que jo consider molt important
respecte de la tramitació del nou règim especial: l’actual REB,
el que tenim ara, el que està en vigor, malgrat gairebé no s’hagi
aplicat mai, només s’ha fet crec que en dos punts i de forma
tangencial, mai no s’han desenvolupat totes les seves
possibilitats, però l’actual REB neix d’una iniciativa legislativa
d’aquesta cambra davant el Congrés dels Diputats, en canvi el
nou règim especial té l’empara del nou Estatut, és un mandat
estatutari, i naixerà com a desenvolupament d’una llei orgànica,
que no és altra cosa, és el nostre Estatut d’Autonomia.

Llavors aquí ens sorgeix la primera problemàtica, quin és el
procés legislatiu convenient, adient, per aconseguir aquest nou
règim especial? Naturalment, és possible que des d’aquesta
cambra es trameti al Congrés dels Diputats una iniciativa
legislativa, és possible, és perfectament factible i tal vegada
desitjable, però no és l’única via, pot ser també una proposta
legislativa del Govern de l’Estat. El text de l’Estatut obliga per
igual el Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat, ja que
diu textualment: “Una llei de les Corts Generals regularà el
Règim Especial Balear”. Quina, llavors, és l’opció més
desitjable, iniciativa legislativa des de les Illes Balears o
projecte de llei, a proposta del Govern de l’Estat? Quina opció
és la millor? Idò, llavors, depèn, depèn del consens a què
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arribem aquí, depèn també de la voluntat política del Govern
central, depèn també de les majories parlamentàries que es
puguin conformar en el Congrés dels Diputats, depèn.

Per açò creim que hem d’actuar en una doble direcció, que
no hem de tancar cap possibilitat, que hem de fer a la vegada
dues tasques paralAleles, i açò és el que pretenem, precisament,
amb aquesta proposició no de llei, per açò hi ha dos punts a la
nostra proposta. Per una part, el Govern de les Illes Balears i el
Govern de l’Estat han d’iniciar negociacions, i per l’altra,
aquesta cambra, i a la vegada, ha de començar els treballs per
definir el contingut que volem que tengui aquest nou règim
especial. Perquè, des del nostre punt de vista, de cap de les
maneres ho podem fiar tot a una negociació amb Madrid.

Llavors en aquest punt s’imposa una pregunta clau: hem de
negociar, però negociar què? Tots estam d’acord amb les
necessitats del règim especial, però quin règim especial?
L’Estatut és clar en alguns aspectes, el REB ha de ser un
instrument financer que, amb independència del sistema de
finançament, doti dels fons necessaris per a la seva aplicació; i
açò no és la nostra visió del REB, açò és el que diu l’Estatut, un
instrument financer. No una simple llista de compensacions, no
un rosari de mesures parcials que intentin palAliar alguns
dèficits, un instrument financer. I també deixem clar que no és,
el REB no és ni ha de ser tampoc un mecanisme per
complementar un mal sistema de finançament, és un instrument
financer amb independència del sistema de finançament que, i
torn a citar textualment, reconeixerà el dret específic i
diferencial de la insularitat.

També és cert que la disposició de l’Estatut esmenta alguns
camps que el nou REB haurà de tenir en compte, transports,
infraestructures, telecomunicacions, energia, medi ambient,
turisme, pesca, però no ho fa, i açò també és molt important, no
ho fa de forma excloent, diu que especialment es tindran en
compte aquestes matèries, però no n’exclou tota la resta, i això
és molt i molt important. Perquè aquí llavors ja definim tots els
motius pels quals deia abans que podien ser ambiciosos, que
haurien de ser ambiciosos, el nou REB té l’empara estatutària,
cosa que no tenia l’anterior; és definit clarament com a un
instrument financer, cosa que no feia l’anterior, i pot incidir en
tots i cadascun dels aspectes de la nostra economia.

Però per ser ambiciosos, per dur a bon port aquesta, que jo
qualificaria de sana ambició, des del nostre punt de vista caldria,
indepentment de la tramitació legislativa que s’adopti, caldria
el màxim acord possible en aquesta cambra; caldria llavors que
el Parlament de les Illes Balears establís clarament quina és la
seva demanda, quin és el règim especial a què aspiram, quines
són les mancances específiques i diferencials que aquest
instrument financer, en principi, hauria de solucionar.

Llavors, ja tenim també la motivació del segon punt de la
proposició no de llei, la creació d’una ponència d’estudi en el si
d’aquesta cambra. Cal que el Parlament de les Illes Balears
estableixi allò que considera necessari que sigui contemplat en
el règim especial; una ponència d’estudi que elabori una
proposta que, si és necessari i convenient, pugui ser tramesa
com a iniciativa legislativa al Congrés dels Diputats, i, en tot
cas, hagi de ser tinguda en compte a les negociacions entre el
Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat.

Que ningú no vegi, perquè certament no és la nostra
intenció, en aquesta proposta un intent d’allargar en el temps
l’aprovació del nou règim especial. Crec que he deixat ben clar
a la primera part de la meva intervenció que per al nostre grup
és de summa urgència. El contrari, el que fem és proposar dues
línies paralAleles d’actuació, dos processos que han d’avançar a
la vegada, dos àmbits de treball que ens permetin aconseguir,
com més aviat millor aquest instrument financer.

Torn repetir que no sabem la fórmula legislativa que durà el
règim especial a les Corts Generals, l’Estatut no en diu res al
respecte, per tant cal que el Parlament de les Illes Balears, que
les forces polítiques, que hi són presents totes, no esdevenguin
convidats de pedra en tot aquest procés. Si finalment el règim
especial arriba a les Corts com a iniciativa parlamentària
d’aquesta cambra, a la ponència d’estudi n’haurem definit el
contingut. Si al contrari, el règim especial es debat a les Corts
Generals a partir d’un projecte de llei del Govern de l’Estat,
aquest projecte, mitjançant les negociacions entre els dos
governs, haurà d’incorporar el contingut establert en ponència
parlamentària.

Som ben conscients, i açò crec que tots ho som, que no serà
senzill, gens, que en el camí trobarem molts entrebancs, molts,
i que caldrà molts esforços, tots els esforços possibles; que
segur que hi haurà en el debat, en la tramitació, molts punts de
vista diferents que haurem d’anar conciliant. Conscientment,
com ja he anunciat al principi, llavors, amb tota la intenció del
món, no he aprofitat la meva intervenció per establir allò que el
nostre grup parlamentari desitjaria que s’incorporés al nou
règim especial. No he fet esment per exemple dels aspectes
fiscals que voldríem incloure, però que de moment segur que no
comptarien amb el consens de totes les forces polítiques.

El debat aquest, el debat del contingut el deixam
precisament per a ponència d’estudi, tenim la confiança que
allà, amb l’anàlisi, amb les aportacions que puguin sorgir, ja
tindrem clares les mancances i necessitats. Crec que el que, en
definitiva, espera el nostre grup parlamentari, és que, per una
vegada, en un tema tan cabdal com aquest els interessos del país
passaran per davant, ara aquí, avui, en aquest plenari, però
durant tota la tramitació també davant les aspiracions i
motivacions partidistes. Açò és el que pretenem i açò és l’única
intenció que ens ha fet dur a aquest plenari aquesta proposició
no de llei.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Passam ara al torn de fixació de
posicions i per un temps de deu minuts té la paraula la Sra.
Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
desenvolupament del règim especial per a les Illes Balears és
una espècie de conte de l’enfadós, perquè es va aprovar l’any 98
però no arribà a desenvolupar-se, cosa que, d’altra banda, no és
estranya si tenim en compte que pràcticament cada article
proposa la formació d’una comissió, ja ho diu tot, i a més unes
comissions que no arribaren a formar-se i que encara són un
misteri.

El nou Estatut de les Illes Balears, d’altra banda, deixa un
marge llarguíssim, des del meu punt de vista, set anys per a
l’adaptació del REB a les disposicions del nou Estatut, de fet ja
n’han passat dos i no sembla que s’hagi avançat gaire en tot el
procés. Mentrestant, però, a la Unió Europea s’està fent camí i
hem de tenir molt en compte perquè el règim especial estableix
que l’Estat ha d’acomplir totes les disposicions europees que
vagin sortint i que marquin directrius o normes en relació amb
el finançament de les regions insulars de la Unió Europea. Per
esmentar només un parell de les disposicions que ens perdem
d’enguany, tenim una resolució del Parlament europeu, de 24 de
març del 2009, de millores en l’àmbit de la política regional i
els obstacles per utilitzar fons estructurals, instant la Comissió
Europea perquè prepari mesures polítiques especials i nous
indicadors qualitatius per a les regions amb característiques
geogràfiques específiques, com les regions muntanyoses, poc
poblades, perifèriques, frontereres i insulars, i adapti l’escala
territorial de les intervencions polítiques a l’objectiu de
promoure la cohesió territorial de la Unió Europea. Dit d’una
altra manera, les illes no poden ser tractades com si fossin part
del continent i a l’hora d’utilitzar els fons estructurals s’han de
tenir en compte les seves característiques específiques.

Així mateix, tenim una altra resolució del Parlament
europeu, de 6 de maig del 2009, sobre el programa d’ajuda a la
recuperació econòmica mitjançant la concessió d’assistència
financera a projectes en l’àmbit de l’energia, que estableix entre
els seus objectius el desenvolupament de la xarxa per reforçar
la cohesió econòmica i social, reduint l’aïllament de les regions
menys afavorides i insulars, amb una referència molt especial a
les infraestructures de gas i electricitat.

A més, diversos documents de la Unió Europea, tant del
Parlament, com de la Comissió i del Consell esmenten que
s’han d’elaborar estratègies per reduir aquests desequilibris, per
afrontar els reptes particulars de desenvolupament de les regions
amb factors geogràfics específics, com ara les regions insulars
i les regions ultraperifèriques. 2007 (...) 2007-2013 sobre fons
estructurals.

En alguns casos, també, altres informes, com el de
Francesco Mussotto, parla sobre les illes i les limitacions
naturals i econòmiques en el marc de la política regional i
s’afirma que els ajuts regionals s’haurien d’ampliar a totes les
regions insulars que no constitueixin estats, i ara per ara les Illes
Balears no ho som encara un estat, per tant s’haurien d’estar
aplicant.

Per tant, entenem que ja és hora que tothom es posi a la
feina per tenir tan aviat com sigui possible un nou règim
especial per a les Illes Balears que vengui a substituir aquest
primer intent del 98. Només fa falta dir que es varen fer set
comissions i aquestes, ja ho hem dit, no van funcionar, i
mentrestant costa que arribin també aquests 2.700 milions
d’euros que havien de venir o que han de venir durant aquests
set anys.

Consider, per tant, efectivament, que el Govern de les Illes
Balears, amb tota una normativa europea a favor, i el Govern de
l’Estat s’han de posar a negociar per fer efectiva l’aprovació
d’aquest nou règim especial. Hi ha en tot plegat una qüestió
també de temps, perquè aquestes illes pens que ja hem perdut
molt de temps.

Actualment, el Govern de les Illes Balears en matèria de
finançament pens que té oberts dos fronts fonamentals, no està
tancat encara el del finançament; pens que la negociació d’un
nou règim especial per a les Illes Balears, d’una banda, és un
dels fronts importants, però que també la revisió del projecte de
llei pel qual es regula el sistema de finançament de les
comunitats autònomes n’és un altre, per tant són les dues línies
d’actuació que, des del meu punt de vista, hauria de mantenir
aquest Govern. I en els dos s’hi ha de treballar, no crec que es
pugui deixar passar més temps, per criteris d’oportunitat, sense
negociar el nou REB.

D’altra banda, estic d’acord que es creï una ponència, el
segon punt que presenta la proposició no de llei, en el si de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, que permeti afinar tant com
sigui possible a l’hora d’articular aquest règim especial. Ara bé,
també m’agradaria i voldria deixar clar que pens que aquesta
comissió ha de ser àgil, eficient, posar-se a funcionar ben aviat
i tenir en compte també tots els documents i els treballs, el cabal
de feina que ja s’hagi pogut fer fins ara en aquest temps. És
urgent que les Illes Balears comptin amb un sistema de
finançament que sigui just i que acabi amb l’espoli fiscal secular
que ha patit aquest país.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poca cosa puc afegir a l’exposició
de motius d’aquesta proposició no de llei, als acords que es
proposen i a la intervenció del diputat, Sr. Riudavets. 
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El Grup Parlamentari Socialista està absolutament d’acord
amb la proposició no de llei on instam el Govern a iniciar les
negociacions adients per tal de fer efectiva, el més prest
possible, l’aprovació d’un nou règim especial per a les Illes
Balears que defensi amb la major contundència i eficàcia els
interessos dels ciutadans d’aquestes illes. 

De tots és conegut -i avui se n’ha pogut parlar- que s’ha
tancat un llarg, complicat i difícil procés de negociació per tal
de disposar d’un nou model de finançament autonòmic. Un
model que era clarament injust i lesiu per als interessos de
Balears i que va durar moltíssims d’anys, un model -vull
recordar- que alguns defensaven, els mateixos que a la vegada
criticaven i pressionaven durament perquè no s’obrís aquest
meló. Hem tingut per tant la sort de comptar amb un president
valent que va reconèixer aquesta necessitat de modificar el
sistema de finançament i que va tenir la ferma voluntat i la
persistència de corregir injustícies històriques que bàsicament
es produïen a les Illes Balears.

Ja sabem que aquest nou model que s’ha tancat és millorable
i també sabem que ha generat dubtes, però del que no hi ha cap
dubte és que és manifestament millor que l’anterior i per tant,
ens hem de felicitar d’haver iniciat un camí de millora
progressiva que ens ha de portar a la mitjana de finançament de
totes les comunitats de l’Estat espanyol.

En aquest context i dins la situació de crisi econòmica que
vivim, el Govern ha aprovat i ha remès a aquesta cambra uns
pressupostos que tenen una especial transcendència precisament
pel moment que vivim i per les dificultats financeres de les
quals el Govern no és aliè. 

Sobre totes aquestes qüestions, tendrem temps de debatre els
pròxims mesos en comissió i en plenari i jo els convid a fer
aportacions en positiu, amb tarannà  constructiu i com a mínim
amb certa coherència. Ho dic per certes incoherències, valgui la
redundància, que observo a l’hora de fer crítiques o aportacions
per part del partit de l’oposició que a la vegada que, a la mateixa
intervenció, tant demana austeritat, critica qualsevol retallada.
M’ha agradat personalment l’actitud i l’actuació política que he
pogut escoltar avui mateix del Sr. Basagoiti al País Basc i
convid a alguns a imitar més a aquest polític i no als d’altres
comunitats autònomes que a vegades hi ha tendència a imitar.

Dit això, ens consta la clara voluntat del Govern d’una volta
finalitzat aquest procés parlamentari d’aprovació dels
pressupostos, per tant just iniciat l’exercici 2010, obrir un
procés de negociació que ens dugui a poder aprovar un nou
règim especial. De fet, ens consta també que la conselleria ja hi
fa feina i que té tota una sèrie de documents elaborats. 

Votarem per tant a favor de la creació d’una ponència
d’estudi al si de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts a la qual
farem les nostres aportacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Riudavets, si el tema de la unitat ho deia pel Partit Popular, idò
tindrà unitat amb aquesta proposició no de llei, si ho deia per les
discrepàncies que té al si de l’equip de govern el Govern de les
Illes Balears, això ja no ho sé, si ho deia pel manifest interès que
té el Govern d’aquestes illes en un tema tan important com és la
discussió de si fem o no fem una nova llei de règim especial per
a les Illes Balears tampoc no ho sé perquè no hi ha ni un
conseller en un tema tan important com és aquest.

La veritat és que el que és cert és que Balears ha anat
perdent llocs del rànquing de la renda per càpita, sens dubte
avui no és tema que haguem de tractar, però sí és una cosa que
té molt a veure amb el conjunt del que és tant el finançament
com les inversions com el nou REB que volem avui aprovar,
més ben dit que s’inicien les negociacions per aprovar un nou
REB.

Dic això perquè de cap de les maneres podem enfocar que
un nou REB ha de ser alguna cosa independent al que són les
inversions i el finançament. Sabem que tot és un conjunt i que
per una banda hi ha les inversions de l’Estat, molt importants,
per una altra banda hi ha el nou model de finançament
autonòmic, molt important, i per altra banda el REB, la Llei
30/1998, que tenim en vigor i que ara demanam que s’iniciï, que
trob que totes les formacions polítiques hi estam d’acord,
perquè a més, figura així a l’Estatut que vàrem aprovar, un nou
REB. 

Està clar que quan parlam d’aquests tres temes sempre... i
dic això i vaig aquí perquè està clar que quan parlam d’aquest
tres temes sempre passa el mateix, que les distintes formacions
polítiques no ens posam d’acord en quines són les inversions
estatals, que les distintes formacions polítiques no ens posam
d’acord en el grau de compliment de la Llei 30/1998, de l’actual
REB, o que no ens posam d’acord en les xifres del nou model
que porta, el nou model de finançament autonòmica, a les Illes
Balears, però no és que no ens posem d’acord l’oposició en
aquest cas i els grups parlamentaris que donen suport al Govern,
és que ni tan sols es posen d’acord vostès mateixos quan diuen...
o part dels grups parlamentaris que donen suport al Govern,
quan diuen que és un fiasco i diuen que no se sap realment
quines quantitats arribaren en aquest sentit.

Per què dic això? Dic això perquè és important, perquè el
que feim en aquests moments, en el moment en què s’iniciï una
negociació per establir un nou REB per a les Illes Balears hem
de fer que aquesta negociació sigui una negociació vertadera,
que no sigui una negociació “zapaterina” com ha passat amb el
nou model de finançament autonòmic que ningú no sap, cap
comunitat autònoma no sap del pastís aquest d’11.000 milions
d’euros que hi havia què li toca, fins i tot aquí a Balears els
mateixos grups parlamentaris que donen suport al Govern tenen
les seves discrepàncies sobre si la solució aportada definitiva és
bona o no és bona en aquest sentit. 
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Dit això, vull dir també que el grup parlamentari..., més ben
dit el Partit Popular va ser el propulsor de la primera llei, de la
Llei 30/1998, dins el que és el marc de negociació d’un nou
estatut d’autonomia hi va haver un consens crec que total i
absolut en aquest sentit en les disposicions transitòries sisena i
novena i en aquest sentit, crec que la unanimitat en començar
unes negociacions hi ha de ser i ja com més prest millor perquè
a més -com vostè molt bé ha dit- la disposició transitòria novena
de l’Estatut marca un termini de set anys, han passat ja dos anys
i ens hem de posar a fer feina en aquest sentit.

També hem de pensar en les dificultats que ha tingut la Llei
30/1998. Trob que a tots els grups parlamentaris que hi ha en
aquesta cambra... a ningú no li fuig de les mans les dificultats
que ha tingut l’aplicació d’aquesta llei. Per tant, torn a repetir,
la negociació que es dugui a terme ha de servir perquè realment
les Illes Balears tenguin un règim especial que ajudi les
empreses i els ciutadans de la nostra comunitat autònoma per tal
de poder solucionar els costos d’insularitat i de vegades doble
insularitat que patim, però no ocorre el mateix en altres
comunitats autònomes que des de Madrid sí que poden estirar
més inversions o fer unes reivindicacions que a més són
donades des del Govern estatal, com és recentment -i aquí volia
fer un incís- la consecució per part de la comunitat autònoma de
les illes Canàries de 25.000 milions d’euros per a inversions en
un termini de deu anys. 

Està clar també que al llarg de l’any ja 2008, des del Grup
Parlamentari Popular vàrem formular preguntes al conseller
d’Hisenda dins la Comissió d’Hisenda referents a aquests
temes, al model de finançament, a les inversions estatals i també
al nou REB. Allà el conseller va dir que hi havia un termini de
set anys per poder-ho fer, que és el que marcava la disposició
transitòria novena de l’Estatut, però també va dir d’una manera
molt clara que el Govern intentaria - la qual cosa ens va alegrar-
que dins aquesta legislatura tenguéssim un nou REB especial,
una nova llei de règim especial per a les Illes Balears.

Senzillament, també pens que és una cosa que a part que ho
tenim al nostre Estatut d’Autonomia també ho marca la
Constitució quan estableix, no record exactament quin article ho
estableix, però diu que ha d’existir un equilibri econòmic
adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol
atenent en particular el fet insular.

Des de Balears mai no hem de veure que aquesta reclamació
sigui un privilegi, sinó que realment és un fet reconegut -podem
dir- per les lleis senzillament per solucionar les dificultats i els
costos ocasionats per la insularitat. 

No entraré tampoc a debatre, com vostè tal vegada ha fet un
poc o ha insinuat, què ha de ser exactament el nou REB. Trob
que no és el dia, avui trob que senzillament és manifestar la
postura de tots els grups parlamentaris, que tots estam d’acord
que s’ha de fer un nou REB que conjuntament amb les
inversions estatals i conjuntament amb un model... amb un nou
model que tenim, que bé, no és gaire avantatjós per a les Illes
Balears, aquestes tres potes -diguem- són les tres que han de
solucionar els problemes en aquest sentit del marc de
finançament i les inversions de les Illes Balears.

Per tant, aquesta reclamació en cap moment no l’hem de
veure com un privilegi, sinó com alguna cosa que ens pertoca
davant altres comunitats autònomes precisament per tenir
nosaltres aquest fet insular.

El tema de la negociació, estic d’acord en el que vostè o
altres portaveus han manifestat, el tema de la negociació és
fonamental perquè torn a repetir no podem tornar tenir un règim
especial de les Illes Balears que depengui dels governs que hi
hagi a l’Estat o que depengui dels governs que hi hagi a Madrid,
que depengui que tinguem el mateix o distint color polític i fins
i tot com ara que tenim el mateix color polític tampoc no
s’arriba a acords i tampoc no es fa tot allò que s’ha de dur a
terme.

Ja per acabar pens que en aquest sentit senzillament i en
definitiva, vull dir que el que fem avui són dues coses: una,
desenvolupar per una banda el que és l’Estatut d’Autonomia,
perquè figura de dues maneres molt clares a la disposició
transitòria sisena on diu que una llei de les Corts regularà el
règim especial per a les Illes Balears i per una altra banda la
novena que a més posa un període de set anys, que mentre no
tinguem la Llei de règim especial de les Illes Balears aprovada
per les Corts Generals tindrem a Balears les inversions, una
quantia d’inversions igual a la mitjana estatal de la resta
d’inversions de les comunitat de règim comú. 

Per altra banda, també vull tornar manifestar i això també és
molt important, és a dir per una banda hi ha el tema estatutari
del nostre estatut i per altra banda el reconeixement que fa la
mateixa Constitució en aquest sentit. Per tant, des del nostre
grup parlamentari popular, des del Grup Parlamentari Popular
pensam que la iniciativa aquesta és correcta, que això ja s’hauria
d’haver començat a fer, nosaltres ja vàrem començar a demanar
al conseller d’Hisenda en aquest sentit al llarg del 2008, crec
recordar que era en Comissió d’Hisenda per allà en el mes de
maig o el mes de juny, i demanàvem això, que ha de ser a
principi de l’any 2010 una volta aprovats els pressupostos
perquè si no, probablement no hi hauria prou temps per poder
arribar a finals de legislatura amb un nou règim especial per a
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.  Vol fer ús de la paraula el Sr.
Riudavets?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agaf la paraula per
expressar la meva satisfacció perquè per primera vegada en sis
anys, que recordi, se m’aprova una proposta per unanimitat i
sense aldarulls a la Sala com sol posar el Diari de Sessions, així
que no aprofitaré la meva darrera intervenció per entrar en
picabaralles. 
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Vull agrair el suport dels grups parlamentaris, de tots els
grups parlamentaris d’aquesta cambra perquè en definitiva el
que hem fet tots i molt coherentment és afegir nous motius a la
urgència d’aquest nou règim especial que jo ja assenyalava en
el primer moment.

Coincidesc en la valoració que fa, Sra. Marí, vostè del nou
sistema de finançament, de la necessitat de millorar-lo,
absolutament, però és clar, tenim en compte que com diu el text
de l’Estatut el REB és un instrument financer amb
independència -gràcies a Déu- del sistema de finançament. Per
tant, tenim camí per tirar endavant.

També coincidesc amb la necessitat, que vostè ha deixat
palesa, com també ho ha fet el Sr. Tadeo, que els treballs de la
ponència siguin àgils i ràpids. Això depèn de nosaltres, depèn
de nosaltres i per la nostra part, per part del nostre grup
parlamentari, sens dubte no es perdrà. 

No entraré, Sr. Tadeo, en les valoracions que ha fet del
Govern de Madrid, jo en podria fer unes altres, en algunes
coincidiríem i en altres no, però com vostè ha dit tres o quatre
vegades a la tribuna no és el moment, jo diré que tampoc no
crec que ara sigui el moment, de queixes en tenim tots, sí però
que li vull fer una apreciació. Ha dit que el nou REB el va
impulsar el Partit Popular, el REB actual, jo li diria que el va
impulsar el Partit Popular, però que el PSM hi va tenir molt a
dir i es va aprovar en aquesta cambra..., el problema és que es
va aprovar en aquesta cambra un REB molt ambiciós que, amb
el vot contrari del Partit Socialista, quan va ser a Madrid va
tenir la feina de retallada del Partit Socialista i del Partit Popular
que després es varen posar d’acord allà, llàstima! Precisament
crec que el meu to a la intervenció ha estat el més moderat i el
més cercador de consens possible perquè això que ens va passar
fa uns anys no ens torni passar. 

Tenim la possibilitat d’un règim especial ambiciós, que
abasti tota la..., l’ampli espectre de la nostra economia i torn dir,
depèn de nosaltres, de la nostra capacitat d’acord, de la nostra
capacitat de convicció, de la nostra capacitat de negociació.
Estic convençut que si som capaços d’ajuntar-nos tots en aquest
tema molt en tindríem de fet.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. 

Queda aprovada aquesta proposició no de llei per
assentiment. És així, senyores i senyors portaveus?

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9647/09,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures
provisionals sobre finançament local.

Doncs passam a debatre la proposició no del llei presentada
pel Grup Parlamentari Mixt relativa a les mesures provisionals
sobre el finançament local.

Per defensar-la, el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, al plenari d’avui ja hem parlat en altres punts de
l’ordre del dia sobre els problemes que tenen els ajuntaments de
les Illes Balears i molt concretament dels problemes que tenen
aquests ajuntaments en relació amb el finançament. Ho hem
esmentat, però en aquest cas, amb aquesta proposició no de llei,
Unió Mallorquina vol centrar l’atenció en aquest tema concret
que pensam que és el tema més difícil, més preocupant, que més
perjudica els nostres ajuntaments que tots sabem el paper
fonamental que tenen en la vida diària dels ciutadans i en la
prestació de serveis de primera necessitat.

Com és ben sabut un dels compromisos en l’àmbit estatal
per part del Govern central era afrontar la reforma del sistema
de finançament dels ajuntaments perquè és evident que en
l’actualitat aquest sistema de finançament depèn d’una manera
excessiva dels ingressos provinents en matèria urbanística per
llicències urbanístiques i per compensacions urbanístiques de
diversos tipus, siguin convenis, siguin aprofitaments atípics o
aprofitaments típics i per tant, el que es plantejava i el que
s’hauria de plantejar a l’àmbit de l’Estat espanyol és una
reforma que fes que els ajuntaments començassin a dependre
manco dels ingressos provinents de matèria urbanística.

Bé, com que sembla que això s’allargarà en el temps i com
que sembla que això no és en absolut imminent, de fet ja hi ha
més d’un dubte raonable sobre que sigui aquesta legislatura a
l’àmbit de l’Estat en la qual s’afronti aquesta qüestió del
finançament local, des d’Unió Mallorquina volem llançar una
sèrie de propostes per intentar millorar encara que sigui
transitòriament i fins que s’arribi a aquesta modificació
estructural del sistema de finançament dels ajuntaments, que es
doti ja dic de més capacitat financera als nostres ajuntaments
provisionalment o transitòriament. 

Concretament mitjançant aquesta proposició no de llei feim
dues propostes que van molt en la línia d’aconseguir millores
parcials al funcionament i al finançament de les corporacions
locals. 

Una primera proposta que feim des d’Unió Mallorquina és
instar el Govern central, el Govern de l’Estat, a canviar el
sistema de l’IVA que actualment pateixen els ajuntaments. Els
ajuntaments en l’actualitat estan exempts de fer la declaració de
l’IVA, no fan la declaració de l’IVA, i això fa que no puguin
repercutir IVA però que tampoc no puguin recuperar IVA. Per
tant molt de l’IVA que es genera l’acaba assumint
l’Administració local. En el cas de les inversions, un 16% fa que
se’l carregui l’ajuntament, quan una empresa pot recuperar
aquest 16% a través de la declaració oportuna, i per tant, si
aconseguíssim que l’Estat, almanco provisionalment, modificàs
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la legislació d’IVA, possibilitaríem que hi hagués un
percentatge, que no sempre seria un 16% perquè hi ha tipus més
reduïts, però hi hauria un percentatge important de recuperació
de doblers per part dels ajuntaments i per tant tendrien més
capacitat econòmica.

Una segona proposta que fa Unió Mallorquina és en relació
a la liquiditat. Ja ho hem dit altres vegades en aquesta seu: ens
preocupa molt, en la lluita contra la crisis econòmica, la manca
de liquiditat de les administracions públiques, una liquiditat que
està interconnectada, perquè els ajuntaments moltes vegades no
poden pagar així com toca les factures als proveïdors, etc., etc.,
perquè el Govern de les Illes Balears o els consells insulars els
deuen doblers, unes quantitats de doblers importants. Per tant el
que proposam és que el Govern habiliti línies que possibilitin
que els ajuntaments tenguin aquesta liquiditat i que tenguin
recursos per fer els seus pagaments d’hora, i això redundi en
benefici de tot el sistema econòmic.

Sabem que s’ha fet una esmena per part del Grup
Parlamentari Popular en el sentit que no dugui un cost, que no
tenguin un cost per als ajuntaments aquestes línies de
descompte, aquests confirming, aquestes possibilitats que
nosaltres instam el Govern a estudiar; sabem que n’han posades
en marxa com són aquestes línies de confirming, que això no
tengui un cost, dic, hi ha l’esmena del Partit Popular que diu que
això no tengui un cost per als ajuntaments. Bé, nosaltres no
podem acceptar aquesta esmena perquè volem tenir una
possibilitat ampla; entenem que la comunitat autònoma té
problemes financers molts seriosos, sabem de la retallada
pressupostària, i entenem que no és garantible que pugui
assumir els costos que es derivaran dels interessos dels comptes
per als ajuntaments, a part del greuge comparatiu que es podria
generar amb les empreses. Per tant, tot i que estam oberts al fet
que s’estudiï i tot i que desitjaríem que efectivament, i pensam
que allò lògic és que assumís els interessos qui deu els doblers
i no qui, diguem, els ha de cobrar, tot i això entenem que hem
de tenir una proposta, hem de mantenir una proposta oberta
perquè les possibilitats siguin molt amples perquè es pugui
compartir aquests interessos, o perquè els assumeixi totalment
el Govern o, si no queda més remei, com és la situació actual de
la línia posada en marxa, els hagin d’assumir els ajuntaments.
Per tant mantendríem aquesta redacció ampla i genèrica perquè
entenem que s’ha fet una feina per part del Govern en aquesta
línia, però lògicament no s’acaben les possibilitats i les opcions
que hi ha per fer feina en aquest sentit. 

Per tant aquesta seria la posició, la proposta d’Unió
Mallorquina per millorar el finançament local provisionalment,
mentre no s’afronta la reforma estructural del sistema de
finançament dels ajuntaments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Els diferents grups que vulguin
intervenir... Pel BLOC per Mallorca... Hi ha una esmena del PP;
doncs el Sr. Tadeo que la defensi.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
sense cap dubte avui debatem en aquest parlament una qüestió
molt important per als ajuntaments que no és altra que el seu
finançament. També vull recordar aquí, com he fet a la
intervenció d’abans, que dia 3 de juny del 2008 vàrem presentar,
el Grup Parlamentari Popular a la Comissió d’Hisenda va
presentar una proposició no de llei, quan nosaltres parlàvem que
ja hi havia crisi i que la situació començava a ser complicada
per a les empreses i també per a les administracions i quan el
Govern tan sols parlava que hi havia un alentiment, vam
presentar una iniciativa dins la Comissió d’Hisenda per tal de
millorar el finançament dels ajuntaments. Aquesta -trob que és
just recordar-ho aquí- aquesta proposició no de llei que vam
presentar en comissió va ser votada en contra per tots els grups
parlamentaris que donen suport a aquest govern. I avui ens
presenten en aquest sentit, un any i busques després, una
proposta per tal d’afavorir la situació econòmica, en la situació
de crisi que estam, dels ajuntaments.

El problema, com qualcú podria pensar, dels ajuntaments és
un problema provocat per la situació econòmica de crisi, però
això no és així, sabem que és un problema que ve de més enrere,
no és un problema d’ara que hagin tingut tan sols una davallada
dels ingressos que tenien, per exemple, per temes de
construcció, millor dit, temes urbanístics, etc., sinó que és un
problema que ve de temps d’abans, i la solució no passa, la
solució, com vostè molt bé ha dit, no passa per aquest aprovar
aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei que presenten
avui, sinó que passa per fer un canvi més estructural o fer un
nou model de finançació dels ajuntaments, de les corporacions
locals. I torn repetir el que he dit abans, és a dir, una vertadera
solució passa per un vertader nou model de finançació local que
no sigui com ha passat ara amb el nou model de finançació
autonòmica, que al final, i el seu partit, el seu grup parlamentari
ho ha manifestat així, no és el que realment hauria d’haver estat
per a Balears, i tampoc en un nou model de finançació dels
ajuntaments ha de tornar a passar el mateix i ha de ser una
solució amb caràcter definitiu.

La mateixa FEMP, la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, ja va reclamar a l’Estat, tots ho sabem, 7.000
milions d’euros per tal de palAliar aquesta situació econòmica en
què es troben els ajuntaments. També tot sabem, tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra sabem que el 30% del
pressupost d’una corporació local està destinat a competències
que no són estrictament seves, però que per proximitat, perquè
és l’administració més pròxima al ciutadà, moltes vegades està
obligada a fer aquelles inversions o a donar aquells serveis que
reclama el ciutadà.
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Tampoc no és menys cert que en diverses ocasions aquest
govern, fins i tot en presentació de pressupostos dins la
Comissió d’Hisenda, ha manifestat que serien uns pressupostos,
que seria una legislatura d’impuls al municipalisme. Açò a
hores d’ara tampoc no s’ha vist que hagi estat així. També una
xifra molt significativa és que el 13%, diguem, de tota la
despesa que hi ha a nivell de l’Estat tant sols va als ajuntaments,
va als ajuntaments un 13%, quan el que assumeixen les
corporacions locals, aquests ajuntaments, ve a ser entre un 23 o
un 27%, segons els distints estudis que es facin.

Per tant creim que donar solucions als ajuntaments és una
necessitat imperiosa, i més imperiosa en aquests moments per
la penúria econòmica que estan passant moltes administracions
públiques de tot l’àmbit, de l’àmbit estatal, de l’àmbit
autonòmic i de l’àmbit local, però creim que els grans oblidats
sempre han estat les corporacions locals. També en aquest sentit
he de recordar que quan es va iniciar la negociació d’un nou
model econòmic, perdó, un nou model de finançació
autonòmica per a totes les comunitats, també hi va haver gent
que ja demanava que també paralAlelament es negociés un nou
model de finançació per als ajuntaments. Açò demostra també
les dificultats que ja vénen de temps enrere que van patint les
corporacions locals en aquest sentit.

I tot també ve perquè s’hauria de predefinir un marc
competencial que, si bé segur que està definit, hauria de ser molt
més clar i s’hauria de definir d’una manera molt més clara, que
cada administració sapigués exactament, i els ciutadans, a més,
també arribés als ciutadans, que sapiguessin a quina
administració han de reclamar. Per tant també s’hauria de fer el
desenvolupament d’un marc competencial de totes les
administracions, l’Administració estatal, l’Administració
autonòmica i l’Administració local.

Crec que amb això exposat deix molt clar quina és la
intenció de vot del Partit Popular, de votar a favor d’aquests dos
punts que té aquesta proposició no de llei, però també queda
més clar, crec, amb l’exposició que açò no és la solució, com
vostè molt bé ha dit, és una solució temporal en aquests
moments que ajudarà els ajuntaments a poder passar sobretot i
poder fer els pressupostos del 2010 i del 2011, que són els dos
grans exercicis que probablement es veuran amb més dificultats.
Fins i tot la mateixa FEMP demana a hores d’ara no aprovar per
a l’any 2000 un nou model de finançació dels ajuntaments; el
que demana es que es negociï dins el 2010 i que es dugui a
terme, o que els seus efectes siguin de cara al 2011, precisament
per la dificultat econòmica que avui existeix.

Per tant també he de dir, i ja per acabar perquè veig que el
temps se m’ha esgotat, per acabar havíem presentat una esmena
que jo anava a manifestar que era de fàcil acceptació perquè
crec que era molt clar. Jo entenc que el Govern ja ha dit que no
la pot acceptar, però jo trob que era molt clar de no fer pagar i
no crear un cost addicional als ajuntaments, culpa que altres
administracions superiors com puguin ser consells o el mateix
govern no paguessin o retardessin el pagament. El que no pot
ser és el que ha passat amb el confirming, que al final el que han
fet és que, a unes economies de les administracions locals
malmenades, amb dificultats, els cream un cost addicional per
poder cobrar allò que els pertoca. Jo trob que no acceptar
aquesta esmena a aquest segon punt senzillament demostra la
seva poca voluntat i la poca voluntat del Govern de donar una

solució clara i concisa a la manca de finançament que tenen els
ajuntaments en aquest moment. Crec que senzillament aprovar
açò era posar de relleu l’esperit aquest que vostè volia
manifestar aquí que s’ha d’ajudar als ajuntaments; precisament
era així, no fent una cosa a mitges que a més crea un cost
addicionals als ajuntaments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Grups que vulguin intervenir? Pel BLOC per
Mallorca el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyores
diputats, en primer lloc vull saludar aquesta iniciativa del Grup
Mixt, del Sr. Melià, d’Unió Mallorquina, sobre el finançament
local. Creim que és un debat també recurrent en aquesta cambra
i una preocupació que si, com s’apunta, és històrica, jo crec que
tots podrem coincidir que el moment que vivim s’ha arribat a
una preocupació urgent fins i tot de tresoreria per poder
mantenir tots els avantatges o, millor dit, tots els serveis que
donaven els ajuntaments als seus ciutadans i que ara es troben
realment davant uns pressupostos del 2010 en els quals s’estan
afrontant a haver de tancar algun tipus de servei, com a mínim
de restringir-lo, i crec que és una situació nova, fins i tot
històricament, a la qual ens hem trobat i a la qual hi ha
certament els dèficits històrics però també una situació
conjuntural molt potent, o de conjuntura, pareix, llarga
d’ingressos i d’activitat econòmica.

En aquest sentit jo crec que es demostra falsa, com tanta
gent ja havia dit, aquella promesa que era fa cinc anys, la
darrera gran reforma del sistema de finançament local, que
apuntava que aquest pic sí es garantia l’autonomia financera -
recordin que el reial decret surt publicat una setmana abans de
les eleccions del 2004-, i es promet sobretot que el sistema és
definitiu, que a la fi hi haurà un sistema estructural en comptes
de sortir elements de conjuntura de cada cas, sinó que a través
de la major competència dels ajuntaments per posar impostos,
per participar dels impostos de l’Estat, els barems que es
colAloquen al nou sistema ja donaran garanties de futur per
donar estabilitat. Era evident que no era el percentatge, el pastís
que es repartia no era suficient, però realment en aquests
moments ja és tothom que viu una situació precària. 

Des del nostre grup donarem suport a qualsevol iniciativa
que dugui que els ajuntaments participin del gran pastís dels
ingressos, i fins i tot a cercar alguna fórmula perquè, la gran
decisió sobre la sobirania d’ingressos, la tenguin les nostres
administracions. En aquest moment el que tenim és que l’Estat
té bàsicament gairebé el monopoli en la situació dels ingressos
que té allò públic, i després ho reparteix a partir dels seus propis
criteris. Això, que és molt evident dins els temes de les
comunitats autònomes, és evidentment ja escandalós en el cas
dels consells i les diputacions, i no tant, però també clarament,
en el que representa l’estabilitat d’ingressos del món local. Hi
hauria d’haver una altra fórmula perquè hi hagi una
corresponsabilitat fiscal i no haver de pidolar cada vegada a
l’Estat.
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En aquests moments crec que avui el Grup Mixt no ens
planteja un debat general, crec que l’ha volgut centrar i cercar
propostes concretes que alleugin aquesta situació, i per tant
tampoc jo no aniré, amb totes les demandes que s’estan fent
dins tot el debat de finançament local avui, tant a federacions de
municipis, com a nivell universitari o a nivell de propostes
acadèmiques de finançament, sinó situar-nos a les dues que
se’ns proposen. 

Una és clara, és d’alguna manera que, des del moment en
què l’IVA, els serveis, el 90% dels serveis que presten els
ajuntaments doncs no tenen un preu públic, per tant no poden
rescabalar-se d’aquest IVA, doncs que hi hagi un gest per part
de l’Estat dins aquest finançament. A nosaltres ens sembla
oportú, creim que també els ajuntaments han de cercar -molts ho
han fet, alguns per ventura encara no han sucat totes les
possibilitats que hi ha- establir mecanismes per poder repercutir
aquest IVA, estic pensant fins i tot en espectacles públics en
teatres que no han rescabalat l’IVA de l’edifici, quan al cap i a
la fi pagaran una tarifa d’entrada; estic pensant en claveguerams
que s’han fet o molts de serveis d’aigua que s’han fet a les Illes
Balears sense rescabalar l’IVA, que representava un preu que
després es ven o es cobra una concessió; trobaríem molts de
casos, però en qualsevol cas hi ha moltíssima d’obra pública,
com s’apuntava, en què no hi haurà mecanisme d’establir cap
tipus de tarifa que justifiqués la recuperació d’aquest IVA. Per
tant l’activitat municipal el que fa és provocar ingressos a
l’Estat, i contràriament al que ara s’apunta, que no hi ha una
responsabilitat autonòmica, jo apuntaria que sí. Aprovar el
primer punt, si l’Estat l’admetés, és evident que minvarà els
ingressos autonòmics; al cap i a la fi des del nou sistema de
finançament, que tampoc no m’allargaré en la seva crítica, sí
que aporta el 50% de l’IVA per a les comunitats autònomes i
per tant la meitat dels punts que apunta el primer punt del Sr.
Melià l’aportarà la comunitat autònoma de les Illes Balears si
realment l’Estat l’accepta, i dic l’Estat perquè és l’Estat el que
marca l’IVA, marca l’IRPF i marca els grans impostos.

Dit això, el segon punt ens pareix bé com a cooperació
municipal i tant comprenem  l’esmena com vostès han de
comprendre l’oposició. En aquest moment anam a uns
pressupostos de la comunitat autònoma que tendrà unes
dificultats també enormes per garantir el servei que està
prestant, una rebaixa dels pressupostos com mai no s’havia vist
en aquest país, i que per tant serà molt difícil que a més a més
de mantenir el suport a les administracions locals que té
compromès aquest govern, el Govern de les Illes Balears, el
superi encara amb algun dels ressorts nous que hagi de finançar
amb recursos addicionals. Això serà complicat i per tant
comprenem que amb la dificultat de fitar quines són les
prioritats avui no es doni aquest vistiplau.

I vull apuntar a més una incongruència que em sembla de
l’esmena: que tenim un gran repte que no arribam a afrontar en
tota la seva profunditat, que és realment aclarir
competencialment i aclarir davant els ciutadans qui se’n cuida
de cada servei. Però cada vegada que es fa qualsevol iniciativa
es procura des d’un punt de vista populista, i populista amb
noblesa, si es vol, o el matisen com vulguin, de tornar a canviar
les regles del joc. Si el sistema de finançament d’aquest tipus
d’àrees és de l’Estat, crec que apuntar que, les despeses
financeres, les ha d’assumir la comunitat autònoma, despeses
financeres municipals, no contribueix a aclarir sinó al revés, a
embullar, qui és que aguanta cada pal. De totes maneres la
comprenc, no seria la primera ni la segona ni l’enèsima vegada
que també els consells, per ventura amb més motiu, però també
el Govern de les Illes Balears arriben a donar suport a
competències que són estrictament municipals, com al revés, el
Govern de les Illes Balears gairebé..., la paraula no és agradable,
però gairebé extorsiona els ajuntaments perquè si no
contribueixen a una despesa que és autonòmica doncs es
trobaran sense aquell servei a nivell local. Jo crec que valdria
més aclarir cadascú les seves, crec que és una prioritat llevar la
càrrega als ajuntaments de despeses que són autonòmiques, més
que seguir donant suport en altres qüestions.

Sembla que ara tothom ja agrairia aquesta mala fórmula del
confirming i el que resultaria bastant estrany és que un govern
que ha d’acudir o que es planteja acudir a fórmules de
confirming per poder pagar despeses ordinàries de la seva
gestió, hagi de fer esforços addicionals perquè no hi vagin les
altres administracions, és realment una situació estranya i per
tant crec que és més raonable, tal i com ho planteja el Grup
Mixt, i talment li donarem suport per part del nostre grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. El representant del Grup
Socialista, Sr. Ribalaiga, té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si bé és cert, com ha dit el Sr.
Alorda, açò no és un debat de caràcter general, sí que és ver que
podem donar unes pinzellades del que pensam sobre el
finançament local en aquests moments. I el que pensam sobre
el finançament local segurament no és tan enfora un dels altres,
com quan he pogut escoltar el Sr. Tadeo, que ha parlat aquí i ha
dit coses que jo hagués firmat immediatament i que ara veurem
com confirm amb la meva intervenció; la llàstima és que no ens
puguem convocar per donar forma, a aquestes manifestacions
donar-les forma real de legislació, forma real de decisions
operatives i efectives per als ajuntaments.

Però que el finançament local és deficitari és una realitat que
ningú no pot defugir i és urgent revisar-ho. En aquests moments
els ajuntaments suporten un paquet de despeses que són
generades per l’exercici de competències impròpies i no
obligatòries, unes despeses que varien segons la font, però que
alguns fixen fins i tot fins al 38% de la despesa corrent d’un
municipi i açò és molt, és molt per fer coses que no estan
contemplades dins la carta de competències d’un ajuntament.
Però el fet que aquestes competències siguin impròpies o no
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obligatòries no vol dir que es puguin deixar de fer, no vol dir
que un ajuntament pugui abandonar aquestes activitats,
simplement pel fet de ser impròpies i no seves, no obligatòries;
de fet, molts ajuntaments han actuat perquè no hi ha hagut la
iniciativa necessària per part d’altres administracions i es veuen
obligats a fer aquestes activitats impròpies que generen despesa
i que generen problemes econòmics per a ells. Tot perquè des
d’aquests ajuntaments, des de tots els municipis, jo diria que
quasi tots, o pràcticament tots, hi ha un fort compromís amb el
benestar dels seus ciutadans i amb la qualitat de vida dels seus
ciutadans i aborden, entre d’altres, principalment despeses
dedicades a la immigració o a iniciatives sobre la violència de
gènere o a la lluita contra la pobresa o a l’educació de 0 a 3
anys, són algunes de les matèries que tots coneixem que els
ajuntaments han abordat perquè hi ha hagut un buit, perquè algú
no s’ha dedicat a açò i perquè els ciutadans ho reclamen i
perquè són allà al costat, i perquè ho hem de fer, perquè ho hem
de fer, una llarga llista que podríem anar desgranant.

Com veiem i com deia al principi, el sistema s’ha de revisar,
no només per obtenir més finançament, que açò és important,
sinó també per revisar les seves fonts, d’on arriben aquests
diners i com, si són tributs o activitats pròpies o de tercers, si
són estatals o autonòmics, si són tributàries o no aquestes fonts,
açò s’ha de revisar també, s’ha de veure molt bé d’on arriben
aquests diners; per evitar, com deia el portaveu d’Unió
Mallorquina, que, el que s’ha donat també, que alguns
municipis, alguns ajuntaments han hagut de recórrer a algunes
fonts de finançament no massa ortodoxes per poder mantenir el
tipus.

També, com hem tingut oportunitat de dir avui mateix, una
nova finançació ha de tenir en compte de quin municipi parlam,
hem de tenir en compte la diversitat, no hi ha una matèria
homogènia quan parlam de municipis, diferents característiques,
diferents recursos, diferents càrregues, diferents compromisos,
per tant hem de veure també que un nou sistema de finançament
hauria de contemplar la diversitat municipal.

Pel que fa al contingut de la proposició no de llei, i li donam
suport, pel que fa al primer punt, respecte de l’IVA, és una cosa
que ja ens agradaria. Pensam que aquest nou sistema de
finançament ha de ser capaç de rompre aquest malefici, els
ajuntaments no haurien d’estar gravats amb l’IVA, els
ajuntaments haurien de poder-se detreure l’IVA, perquè, si no,
no té massa sentit que l’Estat els doni una quantitat de diners a
l’any, per a la seva finançació, i per una altra els llevi una part
d’aquests diners a través de la recaptació de l’IVA.

I pel que fa a la segona proposta, bé, nosaltres sabem, com
vostès, que el Govern ja en el mes de juny va engegar una
iniciativa en aquest sentit, amb el tema del confirming, on va
posar, per valor de 25 milions d’euros, una línia perquè les
corporacions locals poguessin fer front a les seves necessitats de
liquiditat.

Anunciam, per tant, el vot favorable, i no donarem el vot
favorable a la proposta del Partit Popular, no perquè no ens
agradi, perquè pensam que sí, que efectivament ha de pagar el
que no paga, els interessos els ha de pagar el que no paga
d’hora, el que passa és que som dins una cadena, dins una
cadena on tothom fa front a la seva falta de liquiditat. Llavors,
el Govern, en aquest cas, estaria subjecte a dues imposicions: a
la de la liquiditat del municipi i a la seva pròpia. Per tant, fins
que no hi hagi un nou model de finançament que pugui resoldre
aquestes situacions o puguem veure com es resolen aquestes
situacions i efectivament carreguem sobre qui correspon els
interessos d’aquest tipus d’operacions, nosaltres pensam que
com està és adequat per la situació que tenim en aquest moment.

Tot açò ho fem amb el convenciment que les polítiques i
mesures palAliatives no ens poden fer defugir de cap manera la
necessitat de fons, que és un nou model de finançament per a
l’administració local.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Té la paraula el grup
presentant, per acceptar o rebutjar. Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Agrair
el suport de tots els grups parlamentaris a aquesta proposició no
de llei. I molt breument, coincidir que efectivament no és un
problema, aquest del finançament de les corporacions locals,
que hagi nascut i sigui conseqüència de la crisi econòmica que
patim, però sí que és un problema que s’ha anat agreujant amb
el temps, es va agreujar molt quan l’Estat, unilateralment, va
decidir l’eliminació de l’impost d’activitats econòmiques, que
tal vegada era positiu llevar, retirar, eliminar aquest impost,
però lògicament això s’havia de fer compensant la pèrdua
d’ingressos als ajuntaments, cosa que a la realitat no es va fer,
es va dir que es faria, hi ha hagut qualque fórmula, i
evidentment s’ha intentat, però no s’ha arribat a la recaptació.
I un problema que s’ha agreujat especialment, perquè mentre hi
havia molts d’ingressos per qüestions de construcció i per
qüestions immobiliàries, els ajuntaments podien anar trampejant
la situació, això quan han caigut aquests ingressos ja la situació
s’ha fet realment insostenible i molt descarnada.

També coincidir en un segon aspecte, es dóna la paradoxa
que el saldo és negatiu, és a dir que allò que l’Estat, diguem, a
través dels seus pressuposts, assigna com a contribució als
ajuntaments és manco del que els ajuntaments assumeixen a
través de l’IVA. És a dir, enlloc de rebre un finançament els
ajuntaments, el que fan els ajuntaments és finançar l’Estat,
perquè paguen IVA, això és una gran paradoxa, la pitjor
administració, l’administració amb pitjor finançament resulta
que a través d’aquesta via de l’IVA, al final, finança l’Estat, una
gran paradoxa que crec que és bo que denunciem i que és bo
que intentem combatre tots els partits polítics.
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Per tant, des d’aquest punt de vista, entenem que la primera
part de la nostra proposició no de llei, la possibilitat de
recuperar aquest IVA per part dels ajuntaments, és important i
seria un gran benefici dins aquesta provisionalitat fins que es
pugui abordar a fons la modificació del sistema de finançament
dels ajuntaments. I en relació amb la liquiditat i la recerca de
fórmules de liquiditat ens reiteram que així com està redactada
la nostra proposició no de llei no impossibilita que es doni la
situació plantejada per l’esmena del Grup Parlamentari Popular,
i és a dir que la comunitat autònoma, si pot i té els recursos
suficients, realment assumeixi -que consideram que hauria de
ser així- aquests interessos, perquè realment no té una
justificació que qui no rep els pagaments en termini, al final
tengui una sobrecàrrega financera a través del pagament
d’aquests interessos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià, ens diu per tant que ha acceptat ...

EL SR. MELIÀ I QUES:

No, no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, si no s’accepta l’esmena, s’haurà de posar a
votació.

Senyores i senyors portaveus, hi ha unanimitat? Senyors
socialistes, unanimitat?

Doncs, així, no cal passar a votació.

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