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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Comença la sessió
i 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. 13950/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pagament únic de la PAC.

La primera pregunta és relativa al pagament únic de la PAC
que formula el diputat Sr. Antoni Garcías. Té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
passat mes de juliol, i a petició de diferents estats membres de
la Unió Europea, la Comissió d’Agricultura va elaborar una
comunicació al Consell de la Unió Europea, informe sobre la
situació del mercat lleter al 2009. Aquesta petició anava en el
sentit que la comissió adoptés mesures especials per alleugerir
la situació del sector lleter a tota la Unió Europea. Dins el
paquet de mesures que va proposar la comissió hi havia la
número 4, altres mesures per ajudar els productors de llet i altres
agricultors. Amb la lletra A, avançament dels pagaments
directes.

La comissió permetria als estats membres avançar el
pagament del 70% de les ajudes directes a partir del 16
d’octubre en lloc de l’1 de desembre, com està regulat
actualment. El passat més de setembre el Consell de Ministres
d’Agricultura va aprovar aquestes i altres mesures de l’esmentat
informe. La setmana passada la consellera d’Agricultura i Pesca
del Govern va anunciar aquest avançament per als pagesos de
les Illes Balears, ens pot fer una valoració d’aquesta important
mesura?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Vol la Sra. Amer ...?

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

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, una valoració molt positiva
entenc jo que hem de fer des del Govern perquè és la voluntat,
precisament, d’aquest govern agilitar al màxim les ajudes. Vostè
sap que aquests dos darrers anys havíem intentat els primers
dies de desembre ja fer el pagament, donada la situació tan
complicada del sector, però evidentment, ara, l’oportunitat, com
molt bé deia, d’aquest acord del Consell de Ministres de poder
avançar aquest 70% l’hem aprofitada i em fa sentir orgullosa.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 77 /  3 de novembre de 2009 3451

 

L’hem aprofitada per la situació de crisi, la situació complicada
que té el sector, s’ho mereixen. Per tant, dimecres i dijous de la
setmana passada els pagesos, els titulars d’explotacions, quasi
5.000, varen poder cobrar 9,3 milions d’euros. Això és molt
significatiu i, per tant, ha estat una feina intensa que hem fet
aquests darrers mesos perquè es pogués fer efectiu aquest 70%
que permet, amb caràcter excepcional, aquest acord del Consell
de Ministres de la Unió Europea.

He de dir, a més, que aquesta mateixa setmana també
podrem avançar 3,3 milions d’euros en herbacis i oví caprí i que
també és un esforç que també significa avançar una quantitat
econòmica que entenc que és bona per al sector i d’aquesta
forma agilitam, com és l’objectiu d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Garcias? No?

I.2) Pregunta RGE núm. 13943/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a situació de la salut mental a les Illes
Balears.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa a la situació
de la salut mental a les Illes Balears. La formula la Sra. Carmen
Castro. Té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com valora el Sr. Conseller de
Salut que els familiars d’afectats per malalties mentals greus
hagin hagut de sortir a manifestar-se per reclamar més atenció
de l’administració?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com
no pot ser d’una altra manera des de la Conselleria de Salut
valoram positivament aquesta manifestació, la respectam i som
sensibles a les seves reivindicacions perquè, entre d’altres coses,
ens ajuden a millorar. Des de la Conselleria de Salut i des del
Govern feim feina de manera coordinada per millorar l’atenció
sanitària que reben aquests malalts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sr. Conseller, no pot fer una
altra cosa que respectar les manifestacions dels familiars, i
m’alegro que vulgui aprofitar la seva sensibilitat per millorar
perquè li fa falta molt millorar perquè, quina és la seva política,
Sr. Conseller, en salut mental? On és en aquesta comunitat
l’atenció als malalts mentals crònics? On és el pla d’acció
autonòmica en salut mental que ha de marcar les línies a seguir
en aquest camp? Vostè, fins ara, fa una política d’atenció a les
persones amb trastorns mentals greus de fa vint o trenta anys
perquè, quan començaran a treballar per la salut mental
comunitària? I els recursos intermedis alternatius a l’ingrés?
Perquè el pla estratègic de GESMA, Sr. Conseller, no potencia
aquests recursos intermedis tan necessaris per mantenir les
persones amb una malaltia mental greu estables, per mantenir-
les lliures d’un ingrés i mantenir i millorar la seva qualitat de
vida i la dels seus familiars i cuidadors. On són els serveis de
rehabilitació, els pisos tutelats i protegits, les places
residencials, els centres de dia, la inserció laboral i el suport, en
general, a les famílies i cuidadors tan necessari?

Miri, Sr. Conseller, la seva política en salut mental es basa
en titulars i en demagògia, però que totes les associacions de
malalts mentals i de familiars surtin al carrer a demanar més
recursos a la conselleria, això no és demagògia, això és una
demanda més que justa i necessària. No són només les
associacions de familiars que ho diuen, ho diuen les societats
científiques que insisteixen contínuament amb la necessitat
d’eliminar l’estigma que pateixen aquests malalts i
d’incrementar els recursos, però aquí a Balears allò que creix,
any rere any, no són els recursos, és el malestar i el desànim de
les famílies perquè li record que només a Mallorca hi ha 108
persones en llista d’espera esperant recursos assistits per a
aquests malalts.

Sr. Conseller, no pot ser continuar amb aquesta política de
fa de vint o trenta anys i de demagògia i titulars. No podem ser
molt optimistes amb el compromís polític d’aquest govern amb
la salut mental sobretot si tenim en compte que el pressupost
que ha presentat al projecte de pressupost per al 2010 només té
previst dedicar a assistència sociosanitària i salut mental un
1,9% del pressupost total de la conselleria, un 1,9%. Fins ara,
Sr. Conseller, la seva actuació, com li dic, és molt demagògica
i per a mostra un botó, Sr. Conseller, o millor un pin, el pin que
vostès reparteixen a familiars, a malalts, a professionals i a
tothom que el vulgui agafar i que té un lema que diu: salud
mental para todos. Sí, Sr. Conseller, salud mental para todos
és el que li demanaven al carrer els familiars, els cuidadors i els
pacients, i això és el que vostè no aplica perquè manté sense
recursos a tots aquests colAlectius. Què espera, Sr. Conseller, per
posar en pràctica el lema del pin que ha repartit a tothom?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. 

(Alguns aplaudiments)

Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Demagògia
la que vostè fa perquè el primer que podria fer és llegir-se la
carta que varen entregar a aquest conseller aquests familiars, on
més de la meitat de les seves reivindicacions no són
competència de la conselleria ni competència del Govern de la
comunitat autònoma. Ja que diu que no feim res jo ara li diré
onze coses que hem fet i que vostès no havien fet. Una, obrir un
hospital de dia a Menorca on, entre d’altres coses, estalviam
més de 1.000 dies d’estada a persones de Menorca a Mallorca.
Una unitat de 24 places de rehabilitació Galatzó dins el recinte
del Psiquiàtric; hem ampliat les consultes d’unitat salut mental
d’Es Viver; hem creat una unitat de valoració en salut mental
que no existia; hem creat una unitat comunitària de
rehabilitació, recentment amb el batle de Manacor, a Manacor
que tampoc no existia i, a més, incorporam nous professionals
que permeten fer l’assistència al mateix lloc; hem creat la
primera unitat terapeuta educativa que permet escolaritzar a nins
amb trastorns mentals greus, tampoc no existia en aquesta
comunitat autònoma; hem fet un programa de descàrrega
familiar de respir per a malalts en salut mental; hem fet un
centre coordinador d’atenció primerenca i desenvolupament
infantil, hem creat places noves, deu recursos nous, entre d’ells
cinc psiquiatres. 

I diu què no donam res? Entre d’altres coses les subvencions
que dóna aquest govern són del voltant de 45 milions de
pessetes per a associacions de malalts mentals i, entre d’altres
coses, l’any que ve esperam poder obrir un hospital de dia
psiquiàtric a Manacor, esperam poder obrir un pis a Manacor i
esperam poder obrir una unitat comunitària a l’illa d’Eivissa.
Per tant, nosaltres continuam treballant de manera conjunta amb
les famílies i podem afirmar que ara estam molt millor que l’any
2007, sense cap dubte. Això no vol dir que no quedi camí per
fer, que ho farem, no passi pena, perquè evidentment hi ha
persones que tenen necessitats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.3) Pregunta RGE núm. 13949/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a dades
d'informació territorial a les Illes Balears.

La següent pregunta és relativa a dades d’informació
territorial a les Illes Balears i la formula el Sr. Miquel Àngel
Llauger. Té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta va adreçada al
conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori. Entre les
competències de la seva conselleria hi ha el servei cartogràfic
que maneja moltes dades d’informació territorial importants,
molts de mapes i molts de documents que poden ser d’utilitat a
molta gent, poden ser d’utilitat per a altres administracions, però
també poden ser d’utilitat per a la població en general que pot
estar interessada a utilitzar aquest producte. L’important és que
la feina que es faci des d’aquest servei pugui ser aprofitada i
pugui ser d’ús i de servei per a tothom que es pugui beneficiar.
En aquest sentit m’agradaria saber quines són les accions que
s’han fet des de la conselleria en aquesta feina de posar a l’abast
de més entitats i de més gent tota aquesta feina i totes aquestes
dades d’informació territorial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li he de
reconèixer que a l’inici de la legislatura actual poques
institucions podien realment assumir el cost de l’adquisició de
la informació geogràfica bàsica, efectuada a través del
SITIBSA, i això feia que o que encomanassin les seves bases
cartogràfiques o que utilitzassin dades antigues.  Per això, des
de la Conselleria de Mobilitat hem adoptat una sèrie de mesures.
En primer lloc, un decret, el 135/2007, que, com sap vostè,
cedeix l’ús de la cartografia bàsica a les administracions
mitjançant conveni i a partir d’aquí s’ha fet tota una sèrie de
convenis, per exemple, el conveni amb l’Institut Geogràfic
Nacional del Ministeri de Foment i també amb el Cadastre, amb
la Universitat, amb els consells de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera i ara s’elaboren convenis amb els diferents
ajuntaments i amb Demarcació de Costes.

A més d’això, s’ha posat en marxa la infraestructura de
dades especials de les Illes Balears, concretament el juny del
2008, i a partir d’aquí hi ha tota una pàgina web on es pot
calcular, consultar i treballar en línia tota la informació
geogràfica del Govern i també de les altres institucions. Per tant,
el resultat de totes aquestes mesures la veritat és que és molt
satisfactori perquè hi ha hagut un increment bastant important
del nombre d’expedients de distribució de productes
cartogràfics, concretament del 2004 al 2007 hi havia 29
expedients i del 2007 fins ara, el 2009, hi ha un total de 200
expedients, un augment molt considerable.
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Així mateix el visor dels mapes de la infraestructura de
dades especials manté una mitjana de visites anuals que ha
passat de 1.900 a 4.500. Per tant, com veu s’han fet passes
decisives per millorar la distribució i la divulgació de la
informació territorial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.4) Pregunta RGE núm. 13921/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a millores de les subvencions per al finançament
d'inversions en espais de rellevància ambiental.

Doncs passaríem a la pregunta quarta relativa a millores de
les subvencions per al finançament de les inversions en els
espais de rellevància ambiental. La formula el Sr. Josep Melià.
Té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller de Medi Ambient, atès que dins la tasca de
protecció i valoració del nostre medi ambient i del nostre
territori és evident que s’han de fer esforços per dinamitzar els
espais de rellevància ambiental i implicar els seus propietaris en
aquesta feina, li volem demanar, quines millores implica la
modificació de l’ordre de subvencions per al finançament
d’inversions en els espais de rellevància ambiental.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, efectivament el passat 3
d’octubre vàrem publicar la modificació de l’ordre del 2005,
que estableix el règim de les subvencions per al finançament
d’inversions en els espais de rellevància ambiental. Aquesta
convocatòria, que enguany toca fer-se per segona vegada, és
important ja que té un volum no gens menyspreable, 6 milions
d’euros a invertir en dos anys, i és, sense dubte, el principal ajut
que tenen els propietaris dels espais de rellevància ambiental per
mantenir les seves finques que al final implica, evidentment,
mantenir l’espai en bon estat.

A la convocatòria del 2007, l’única que hi hagut fins ara, es
varen presentar 995 solAlicituds i les principals demandes eren
rehabilitació de marges, exteriors de cases i edificacions,
tancament de finques i neteja forestal, de les quals 811 varen
correspondre a la Serra de Tramuntana. L’experiència
acumulada, la llarga i complexa tramitació de les solAlicituds
d’aquesta primera convocatòria i les reunions que hem tengut
amb les associacions de propietaris ens han aconsellat introduir
alguns canvis amb l’objectiu de simplificar els tràmits i donar

major agilitat sense que això impliqui minva en les garanties
que s’han de tenir per a una convocatòria de subvencions i amb
el rigor que pertoca.

Els principals canvis són que les finques que no estan
totalment dins un espai de rellevància ambiental, sinó que tan
sols parcialment, fins ara hi havia el límit que, com a mínim,
havien d’estar un 33% dins, ara s’acceptarà que el percentatge
sigui inferior sempre i quan l’activitat es desenvolupi
majoritàriament dins l’espai de rellevància ambiental; es
mantenen les activitats subvencionables, però s’especifiquen
més els criteris pel que fa a execució de marges, parets seques
i camins; es permet que l’activitat a subvencionar ja estigui
iniciada en el moment de l’atorgament de la subvenció, cosa que
fins ara no era possible, però en aquest cas, òbviament, el
propietari haurà d’acreditar, per qualsevol mitjà admissible en
dret, que l’activitat s’ha realitzat des que va acabar el termini de
l’anterior convocatòria del 2007; també s’introdueix la
declaració responsable que, evidentment, no eximeix de
l’obtenció de les oportunes llicències, però sí simplifica la
tramitació; s’introdueix l’acceptació tàcita de la proposta de
resolució; no es penalitza la no realització del cent per cent de
l’activitat; s’introdueixen els mòduls per a determinades
activitats per simplificar el seu càlcul i es consideren sempre
compatibles aquestes subvencions amb qualsevol altra
subvenció sempre que no se superi, òbviament, el cent per cent
de l’activitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt. Vol, Sr. Melià, fer ús de la
paraula? No.

I.5) Pregunta RGE núm. 13945/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a urbanisme a la carta.

Doncs passam a la següent pregunta relativa a urbanisme a
la carta i la formula la Sra. Catalina Soler. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Nosaltres continuarem fent la nostra tasca d’oposició, encara
que hi hagi ilAlustríssims diputats d’aquesta cambra
parlamentària que dimarts passat es preocupassin i
m’anunciassin que no me meta en callejones sin salida.
Nosaltres, callejones sin salida els trobam quan els hem de
trobar. 

El president del Govern fa dos dimarts va dir que urbanisme
a la carta era una esmena com la de Son Baco que sols afecta un
sol propietari i una sola instalAlació. Ens trobam en el mal
anomenat decret Nadal, a la disposició addicional novena, aquí
on hi ha condició d’autorització i integració paisatgística en sòl
rústic protegit d’instalAlacions associades a explotació
d’aqüífers, ens trobam davant una sola explotació d’aqüífers i
un sol propietari. És això urbanisme a la carta per a aquest
govern?

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Soler, no és urbanisme
a la carta, això és proposar solucions sectorials a problemes
sectorials. En aquesta qüestió, i com vostès saben molt bé, hi
havia una contradicció entre la normativa estatal i l’autonòmica
i el que vàrem fer amb el Decret Llei 1/2009 és superar aquesta
contradicció i donar una solució legal a les instalAlacions
embotelladores.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Moragues, no se m’enfadi, però
l’esperava més valent políticament parlant, vostè sempre espera
el torn de rèplica, quan el Partit Popular ja no té contrarèplica
cap a vostè. Dimarts passat va emprar l’urbanisme a la carta per
parlar-me d’un batle, el Sr. Hidalgo. Jo només li diré una simple
cosa, amb el Sr. Hidalgo nosaltres no hem gestionat mai
urbanisme i tant hem governat el Partit Popular com el Partit
Socialista. L’urbanisme a la carta el devia fer sempre. Ara em
parla de donar solucions sectorials a problemes sectorials i
només em parla d’una planta embotelladora dins un sòl rústic
protegit. Li deman, què hagués fet aquest govern que governa
ara, que bota barreres, si el Partit Popular governant hagués
modificat la protecció de Sa Serra de Tramuntana via decret
llei? Què haguéssiu fet? Haguéssiu duit les barreres fora del
Parlament i ens les hauríeu fet botar a nosaltres. Això haguéssiu
fet vosaltres.

Sr. Moragues, a vostè sempre li fan fer el paper de dolent
d’aquest govern, què vol dir que només hi ha una planta
embotelladora que tengui problemes sectorials? I les pedreres?
I els nostres pagesos? Per què no ho han legalitzat via decret llei
Nadal? Li diré i no li ha de saber greu, aquest decret llei Nadal,
que nosaltres vàrem rectificar, però perquè es dugués al
Parlament aviat, no que es fes d’una manera perversa emprar
aquesta cambra parlamentària d’acord als interessos del Govern,
i encara no l’hem pogut debatre així com cal, és el govern de les
excepcions-, si vostè llegeix el decret Nadal del primer punt al
darrer se n’adonarà que han fet excepcions a tota la normativa
legislativa, per no parlar de les zones turístiques d’Es Mercadal.
Em parla de legalitzar una planta embotelladora en sòl rústic
protegit, i es deixa tantes i tantes accions sectorials sense
legalitzar...

El seu urbanisme a la carta sap quin és, Sr. Moragues?, a
part del cotxe oficial sap quin és? Fer bons i dolents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Els que són de vostès són els bons i els que són nostres són
els dolents. Aquest és el seu urbanisme a la carta, crear aquesta
divisió dins la societat balear.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

(Alguns aplaudiments)

Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Soler, més enllà dels
mítings i del joc polític parlamentari li vull recordar que teníem
un problema en aquesta comunitat i li hem donat solucions. A
Mallorca existeixen cinc plantes embotelladores, totes elles
situades a la Serra de Tramuntana i a sòl rústic protegit, no una,
cinc. Són les embotelladores de Sa Bastida i Sa Font Sorda a
Alaró, Font Major i Binifaldó a Escorca i Font des Teix a
Bunyola. No sé si en coneix els propietaris, però segurament
dels nostres no n’hi ha cap, eh?, també li ho vull recordar. 

Totes aquestes embotelladores estan en situació precària i
s’han d’actualitzar i modernitzar per poder complir les
normatives actuals de dret comunitari dins els àmbits sanitaris
i laborals. Hem de tenir en compte que aquestes instalAlacions
són molt antigues, tant que són anteriors a la legislació del sòl.
Amb el Decret Llei 1/2009 per un costat donam cobertura legal
a aquestes instalAlacions tan antigues i, per altre, permetem la
seva millora sempre que compleixin una sèrie de requisits, com
ara un estudi d’integració paisatgística i de minimització de
l’impacte visual de les edificacions i, per descomptat, que
tenguin el permís municipal d’instalAlació i llicència d’obertura
i també la llicència urbanística, i hagin acreditat la possessió
dels títols d’autorització o concessió d’aprofitaments exigits per
la legislació sectorial d’aigües. Pel que fa a una possible
ampliació de les instalAlacions, el decret llei només les permet
de forma excepcional i justificada, i sempre que no excedeixin
d’un 10% de l’edificació existent. Per tant clarament, com es
pot comprovar, no feim urbanisme a la carta sinó que donam
solucions. 
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I per cert, Sra. Soler, una cosa que també se li ha oblidat:
aquest decret llei està tramitat com a llei en aquesta comunitat,
per tant vostès poden dir tot el que trobin que poden dir, a part
de fer-me el seguiment..., no, sense gràcies de res, és el seu dret,
senyor Pastor. Per tant, a part dels mítings que em facin cada
setmana, vostès poden dir tot el que troben que han de dir en la
tramitació d’aquest decret llei com a projecte de llei en aquesta
cambra. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Moragues.

(Aldarull a la sala)

I.6) Pregunta RGE núm. 13946/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes destinades al Pla de Sant Jordi per motiu
de les pluges caigudes recentment.

La següent pregunta és relativa a ajudes destinades al Pla de
Sant Jordi per motiu de les pluges caigudes recentment. La
formula el Sr. Josep Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes darreres plogudes,
o les primeres de l’any, que hem tengut, a part que han estat
bones per a quasi tot el camp, han significat perjudicis i
perjudicis importants per a l’àrea del Pla de Sant Jordi.
Nosaltres volem saber si es farà cas als pagesos d’aquesta zona
i se’ls donaran ajudes, o si hauran d’aguantar el perjudici sense
tenir cap tipus de compensació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, les ajudes jo crec que són
importants i és un esforç que feim des del Govern de cobrir el
màxim que podem amb les assegurances, cobrim el 80% de les
assegurances. Per tant entenem que és un incentiu important per
a la pagesia, per a aquests titulars d’explotacions, poder cobrir
en determinats moments les pèrdues que puguin tenir per
aquests motius, com vostè plantejava.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo, Sra. Consellera, he de dir
que lament molt la seva contestació, i li ho explicaré. Avui
encara es veuen, si anàs vostè per les illes menors, quan entri
amb l’avió veurà encara des de dalt tots els camps embassats.
Això significa que aquesta gent difícilment podrà sembrar
enguany, hi ha les zones de farratges ja que s’hauran perdut i les
zones que estan arbrades, que són poques, també els arbres no
poden aguantar l’humitat d’aquesta manera. S’ha de millorar el
sistema de drenatge d’aquesta zona.

Però és que a més, Sra. Consellera, vostè en aquest moment
fa parts i quarts; li ho explicaré. Segons quins sectors, segons
quins sectors, quan tenen perjudicis vostès han dat i estant
donant ara ajudes independentment de les assegurances, i
complementen la part d’assegurances no coberta i fins i tot
estableixen ajudes per cultius perjudicats que no han assegurat.
En canvi ara en el Pla de Sant Jordi, del que he sentit de vostè,
és simplement i senzillament que hauran de cobrir-se amb les
assegurances el que tengui assegurat i la subvenció que s’ha dat
a tothom per les ajudes. Això no compensa els mals que s’han
fet; les assegurances cobreixen una part, vostè ho sap, i hi ha
una part que no cobreixen. 

Per què es tracta a uns d’una manera i als altres de l’altra?
Per què uns pagesos o unes persones sí tenen dret a unes ajudes
quan no cobreixen les assegurances i en canvi aquí no? Per què
a uns se’ls paga la diferència no coberta per les assegurances i
aquí no? Per què en el Pla de Sant Jordi no es donen ajudes, Sra.
Consellera?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Hi ha una qüestió en la qual podem coincidir: és ben vera
que hi ha un problema en el Pla de Sant Jordi, un problema
mediambiental de drenatge, però jo li he de dir que he parlat
amb les organitzacions agràries, que he parlat amb els
representants de cooperatives i no m’han tramès cap problema
greu, sobretot en aquestes explotacions de farratges. Per tant jo
insistesc que aquí tenim una despesa important per incentivar
aquestes assegurances, enguany han estat uns 2 milions d’euros,
i per tant entenem que això ha afectat unes 2.000 assegurances
i per tant entenem que és aquesta la línia que hem d’ajudar
aquesta gent per assegurar, davant problemes d’aquest tipus,
que puguin cobrir aquestes pèrdues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer.
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I.7) Pregunta RGE núm. 13952/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte d'implantació
d'una oficina de consum a l'aeroport.

La següent pregunta és relativa al projecte d’implantació
d’una oficina de consum a l’aeroport. La formula la Sra.
Margalida Mercadal. Té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats. Els que vivim a les illes sabem de la
importància que té el transport aeri a la nostra vida i en el nostre
entorn. A més cada any ens visiten uns 12 milions de turistes i
com a mitjà de transport el 95% d’ells elegeix el transport aeri.
A l’aeroport més gran de les nostres illes, el de Mallorca, les
persones que han arribat per via aèria l’any passat han estat al
voltant dels 10 milions. 

Però aquest fet, aquest dret a viatjar que tenim, no està
exempt d’inconvenients o d’algunes irregularitats; m’estic
referint a preus enganyosos a algunes pàgines web, a la no-
aplicació del descompte de resident o de família nombrosa, a
cobraments indeguts, a més de cancelAlacions, retards,
overbooking, pèrdua d’equipatge i moltes més situacions que
segurament cadascun de nosaltres podria explicar.

Sr. Conseller, des del Grup Socialista sabem que vostè,
juntament amb la nostra eurodiputada la Sra. Teresa Riera,
treballa en un innovador projecte per posar una oficina que ajudi
a resoldre els problemes dels viatgers. És per açò que li deman
si ens pot explicar el Sr. Conseller de Salut i Consum en què
consisteix el projecte d’implantació d’una nova oficina de
consum a l’aeroport de Palma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. Sr. Thomàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
molt bé ha dit, el transport aeri és molt important perquè és el
principal mitjà que tenim a les Illes, per entrar i sortir de les
Illes, excepte a Formentera, i per tant nosaltres consideram que
una oficina de consum dins el mateix aeroport serà de molta
utilitat, i especialment perquè sabem que el sector aeri és un
dels principals focus de reclamacions dels usuaris d’aquest
servei. De fet enguany ja duim més de mil consultes sobre
incidències en aquest sector.

Per això vull remarcar que aquest projecte d’oficina de
consum es tracta d’un projecte pilot molt engrescador i que s’ha
de saber que és una iniciativa de la Conselleria de Salut i
Consum, que s’està treballant conjuntament amb l’Institut
Nacional de Consum, l’Agència de Seguretat Aèria Nacional,
AENA, i la Unió Europea. Com vostè ha dit, recentment, a
través d’una esmena en els pressuposts europeus de la diputada

Teresa Riera, s’ha aconseguit que es consolidi aquest projecte
d’oficines de consumidor a nivell d’aeroport. 

Aquesta oficina pretén garantir informació, millorar i
ampliar els serveis als consumidors in situ, i donar solucions
ràpides a les persones com una administració més moderna i
més propera, perquè el que necessitam és reforçar la confiança
en el sector, com vostè ha dit, perquè un efecte colAlateral i
objectiu és implicar també les empreses; tenim moltes empreses
del sector que fan feina d’una manera molt correcta, que se
sumen a un compromís ètic i que treballen en coregulació. Per
tant aquesta iniciativa coordinarà el conjunt d’administracions
i possibilitarà fer una atenció personalitzada i directa en el
mateix aeroport, conjuntament amb punts d’atenció telemàtica.
Per tant és molt important un canvi d’actitud a l’administració,
apropant serveis, en aquest cas unes reclamacions molt
nombroses a la nostra comunitat, però allò important és la
iniciativa, la millora de serveis, la colAlaboració amb tot el
sector i implicar específicament les empreses que fan feina de
manera correcta dins aquest sector.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Mercadal? No?

I.8) Pregunta RGE núm. 13944/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a iniciatives del Govern per reduir l'atur.

Passam, doncs, a la següent pregunta, relativa a iniciatives
del Govern per reduir l’atur. La formula el Sr. Cristóbal Huguet
i té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors. Quan
vaig formular la pregunta no tenia les estadístiques ni d’atur ni
de Seguretat Social d’avui. Ja tenim els més de 81.000 aturats,
cosa que teníem por que succeís l’any passat pel desembre i
enguany ho tenim l’octubre, i tal vegada tant o més greu,
segurament més, la reducció, a més a més, del nombre d’afiliats
a la Seguretat Social, que en termes interanuals se situa en
manco 36.836 llocs de feina, és a dir, prop d’un 6,7%.

Però sí que coneixia unes estadístiques, que són les que
comparen al llarg de l’evolució de l’economia el producte
interior brut mitjà anual i l’evolució de la creació de llocs de
feina. Aquesta estadística mostra com des dels anys setanta,
mentre no hi ha hagut creixement del producte interior brut per
damunt del 3%, no hi ha creixement dels llocs de feina. Jo estic
reconeixent a la formulació de la pregunta les polítiques més
palAliatives que una altra cosa per donar feina als que no en
tenen de la Conselleria de Treball, i també les que fa Afers
Socials en relació a les persones sense prestacions, però no veig,
i per açò ho deman, què fan els altres. Què fan per pagar els
deutes des d’Economia i Hisenda?, què fan per Agricultura?,
què fan per Indústria? Li prec una resposta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment
aquí hi ha, al marge de les mesures que vertaderament de
conjuntura i de combatre l’atur i de suport a les persones que no
tenen prestacions s’estan fent d’una manera directa per part de
determinades conselleries i per part de la política de l’Estat, sí
hi ha una estratègia de govern, una estratègia de govern que
evidentment es lliga amb tot el que fa referència a l’execució
pressupostària i la presentació dels pressuposts, i a partir d’aquí
la priorització en el que fa referència a la inversió, la
priorització en el que fa referència al manteniment de serveis,
i evidentment mesures extraordinàries que s’hauran
d’estructurar en el que fa referència a dos àmbits clau, el
turisme i el sector industrial, que a partir d’aquí evidentment des
del desenvolupament del Pla d’indústria com amb mesures
extraordinàries dins el sector turístic. Són elements clau que ens
obliguen, a més a més del suport lligat a l’economia productiva,
i amb mesures ordinàries tant pel que fa referència al sector
agrari o a altres, com el sector del comerç.

Per tant una política global del Govern que malgrat les
restriccions creu en l’economia productiva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, bones paraules:
futur, pressuposts... Què hem fet? Vostè creu que fer una
moratòria de construcció de polígons a Menorca serveix per
estimular i protegir els emprenedors i els empresaris? Vostè
creu que deixar que hi hagi acumulats als magatzems de la
producció lletera, de la transformació en formatge, d’oli, etc.,
sense poder sortir i sense comprar-la encara que sigui per donar-
la als bancs d’aliments, que tenen moltíssima necessitat i que
només estan sotmesos a les aportacions voluntàries, a part del
que ve de la Unió Europea i de Madrid?

Vostè creu que no pagar els deutes, que és el que no han fet,
que les administracions deuen és donar suport als empresaris?
Vostè creu que aturar aquells emprenedors que havien tramitat
tots els seus permisos per aconseguir una actuació, aturar-la
perquè hi ha una decisió política, no una motivació que no sigui
política, i només està basat en un acord que vostès van fer -dic
els que governen- l’any 2007, on la situació no tenia res a veure
amb la d’ara i que ara pareix la Bíblia, que si no es compleix res
no funcionarà?

Jo crec que no, jo crec que ni Obres Públiques, ni Mobilitat,
ni Hisenda, ni Agricultura, ni Comerç, ni Indústria, no donen
suport als emprenedors, açò és el que crec. S’esforcen a palAliar
vostè, la consellera d’Immigració o d’Afers Socials, i ens venen
el que volen, però els fets són brutals: més de 81.000 persones
a l’atur, i més de 30.000 persones més, millor dit, més de 30.000
llocs de feina manco. Açò, i sabent que el producte interior brut,
la previsió de l’evolució del producte interior brut per al 2010
als pressuposts de la comunitat autònoma és de manco 1,5, i si
les estadístiques són certes, que és el que hi ha fins ara, que
mentre no cresquem el 3% no crearem llocs de feina, qualque
cosa hem de fer. Com poden agafar el pacte seu del 2007 i
aturar el que han aturat, que s’havia tramitat legalment? A qui
ajuden amb açò? Què aconseguiran amb açò?, més atur i més
gent patint fam i més gent sense feina.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Evidentment, a l’hora d’analitzar la
motivació de les xifres d’atur i el seu component a la nostra
comunitat, la rendibilitat i la competitivitat de la nostra
economia tampoc no crec que sigui el debat d’avui, emperò bé,
molt hi hauríem de dir, i molt hi hauríem de dir d’un model de
creixement econòmic d’una baixa competitivitat perquè l’hem
fonamentat en mà d’obra, l’hem fonamentat en un creixement
de mà d’obra i molt lligat al sector de la construcció, que
haurem de reconduir i que s’està reconduint. 

Que el trànsit és molt lent? Ben segur, que el trànsit és molt
lent, però no podem renunciar a tenir una economia amb més
components d’innovació, de coneixement, i per tant una
economia que vagi caminant cap a components més alts de
competitivitat, i perquè quan venguin les pròximes crisis
evidentment no tenguin un component tan dur en el que fa
referència a l’atur. 

A partir d’aquí evidentment el creixement d’ocupació és
l’objectiu prioritari d’aquest govern, i açò no volem en absolut
deixar-ho sense que quedi molt clar, i per açò prioritzam
inversions, per açò es gestionen inversions en cadascuna de les
àrees, i per açò per primera vegada hi ha iniciatives en tot el que
fa referència a innovació d’una manera molt clara, però també
en tot el que implica activitats com plans de desenvolupament
rural o com és tot el que fa referència al sector industrial i
comercial. I al sector turístic, evidentment. Per tant mesures i
actuacions, ho hem vist en el pressupost que hem viscut, i també
ho veurem en el pressupost que ve. Un govern fonamentalment
compromès amb els ciutadans. Ara, el trànsit de model
evidentment és complex i és complicat, i a partir d’aquí haurem
de tenir vertaders esforços per gestionar-ho a favor de les
persones i d’un creixement un poc més sostenible a favor de
tots. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

I.9) Pregunta RGE núm. 13947/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a deficiències als centres educatius
d'Eivissa.

La següent pregunta és relativa a deficiències en els centres
educatius d’Eivissa. La formula el Sr. Miquel Jerez. Té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
pregunta queda formulada en els seus propis termes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, a la seva pregunta li he
contestar molt sincerament que no hauria de ser necessària mai
cap acció contundent d’un equip directiu per cridar l’atenció
d’una administració, que és la conselleria. Pens que s’hagués
pogut evitar, però també pens al mateix temps que comprenc
part o molt del que demanava l’equip directiu de l’institut de Sa
Blanca Dona. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Miri,
Sr. Conseller, jo venc aquí per traslladar-li el que vostè sap o
hauria de saber: que la comunitat educativa, pares i alumnes de
l’illa d’Eivissa no aguanten més; que la comunitat educativa
d’Eivissa està veritablement desolada i està veritablement
desatesa.

Sr. Conseller, en matèria d’infraestructures a l’illa d’Eivissa
ens trobam en una situació d’abandonament integral, i la seva
conselleria és la responsable i vostè és el Sr. Conseller. Sr.
Conseller, a Eivissa es viu una situació que no s’havia conegut
mai, i n’hi donaré tres mostres que són les més sonades. En
primer lloc, com vostè ha dit, i és el sentit de la pregunta, hi ha
centres directius que han de dimitir en bloc perquè les
condicions mínimes de seguretat no garanteixen la integritat de
les persones; en segon lloc, alumnes instalAlats a barracons; i en
tercer lloc, onze obres pendents de construcció que encara no
s’han començat. I la conselleria està exactament igual, sense
començar.

Sr. Conseller, reaccioni, aterri, exerceixi la seva
responsabilitat tot d’una, perquè s’han encès totes, totes les
alarmes, i torni a Eivissa, Sr. Conseller, jo el convid que torni i
torni a retratar-se també, si vol, no passa res, però torni sobretot
a escolar la comunitat educatiu que és el més important. I
cregui’m, Sr. Conseller, que encara -i ho dic sincerament- no
tenim cap dubte de la seva capacitat per solucionar aquesta
problemàtica. 

El Grup Parlamentari Popular en aquest moment ni
qüestiona els seus coneixements del món educatiu ni la seva
veritable voluntat per solucionar aquesta problemàtica, perquè
li dic, Sr. Conseller, no seria responsable que poc més d’un mes
després que aterràs vostè a la conselleria, nosaltres li retiràssim
la confiança, ni és just ni és responsable. Per tant, avui li vull dir
que compti amb nosaltres, que compti amb el Partit Popular,
que compti amb el Grup Parlamentari Popular, que ens tendrà
sempre al seu costat, sempre que es vegin accions i gestos
dirigits a solucionar aquests problemes, i mentrestant, Sr.
Conseller, sàpiga que mentre que no es vegin aquestes accions
i aquests gestos, el Partit Popular i aquest diputat en particular
continuaran defensant la necessitat d’inversions en matèria
educativa amb molta vehemència a l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, és cert, i ho vaig dir ja
a la meva compareixença, que estava convençut que la situació
d’Eivissa era una situació més problemàtica que la de la resta de
les Illes, i també a la primera visita que vaig fer a l’illa
d’Eivissa. Si ens centram en un tema concret que vostè ha
comentat de la Blanca Dona, li vull dir que entenem
perfectament un equip directiu que ja el 2006 es comença a fer
feina per arreglar el centre educatiu de la Blanca Dona, es
continua el 2008 i el 2009 encara no s’han fet les diferents
reformes que s’havien de fer dins el centre. Això ho puc
entendre perfectament, però també li vull dir que hem parlat
moltíssim amb la gent d’Eivissa, i ha parlat la Inspecció, hi ha
parlat la delegada, hi ha parlat la directora general i jo mateix,
amb el centre. Això per una banda.

L’altra part referent al diàleg amb Eivissa, també li he de dir
que tenim previst la setmana que ve, crec que és dia 10 o dia 11,
una reunió amb els directors d’Eivissa, la segona reunió amb els
directors que faig a les Illes Balears, la primera la vaig fer a la
comarca d’Inca, la segona vaig a Eivissa a fer-la amb els
directors d’Eivissa, després a Menorca, i la resta a l’illa de
Mallorca. 
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I també entenc les preocupacions respecte que no s’han
començat tota una sèrie d’actuacions a l’illa d’Eivissa com a
l’illa de Mallorca, però ens hem trobat amb uns problemes
pressupostaris que no podíem atendre perquè havíem de
negociar, en una situació econòmica determinada, havíem de
negociar uns crèdits, estam amb el tema, i abans que acabi l’any
haurem solucionat la part creditícia.

I també li vull dir una altra cosa, em preocupa una altra cosa
que vostè ha comentat, i és que centrant-nos amb la Blanca
Dona, després d’haver parlat amb Blanca Dona, d’haver sabut
exactament el que passava a Blanca Dona, hi ha una cosa que
em preocupa moltíssim, i em preocupa que Blanca Dona en
aquests moments, referent a la part de professorat, reclama més
professorat, però a mi em fa por que a més professorat, més
alumnes nouvinguts, i el que no vull a Eivissa és que hi hagi
centres gueto on hi vagin només nouvinguts, i aquest és un dels
temes que jo he plantejat, fer una reunió específica a Eivissa
perquè si hem de modificar alguns aspectes de l’escolarització,
ho haurem de fer. No vull que hi hagi només centres que
recullin nouvinguts tant a primària com a secundària, i li puc
assegurar que per part d’aquesta conselleria farem tota la feina
possible perquè això sigui així.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

(Aldarull a la sala)

I.10) Pregunta RGE núm. 13953/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació dels plans
d'igualtat.

La pregunta següent és la relativa a la situació dels plans
d’igualtat que formula la diputada Sra. Margarita Mercadal. Té
la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Llei per a la igualtat efectiva
entre homes i dones, aprovada pel Congrés de Diputats el mes
de març de l’any 2007, obliga aquelles empreses que tenguin
més de 250 treballadors i treballadores, a comptar amb un pla
d’igualtat. Sabem que el Govern balear ha aprovat una sèrie
d’ajudes econòmiques per incentivar l’aplicació d’aquests plans
a les empreses de les nostres illes i també sabem que ha creat un
servei d’assessorament per a la igualtat efectiva dins el món
laboral.

És per aquest motiu que plantejam a la consellera de Treball
i Formació una pregunta en el sentit de saber en quina situació
es troben les empreses de les Illes Balears pel que fa a plans
d’igualtat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment,
malgrat la situació de crisi que vivim i viuen les empreses i els
treballadors, tampoc no podem deixar de banda aquests
elements de qualitat i d’igualtat d’oportunitats dins el que fa
referència al món laboral. A partit d’aquí i a la nostra comunitat
autònoma hi ha dos àmbits d’actuació en les empreses, les
empreses que tenen l’obligació legal de tenir plans d’igualtat
pactats, treballadors amb empresa, que són les superiors als 250
treballadors o empreses que ho tenguin dins conveni signat entre
empresa i treballadors. I després hi ha les empreses menors de
250 treballadors que, de manera voluntària, poden optar a
aquests plans d’igualtat a partir de l’acord entre els treballadors
i l’empresa.

De les empreses que tenen l’obligatorietat de comptar amb
plans d’igualtat, podem assenyalar que el 71%, és a dir de 51
empreses que tenen aquesta obligació, n’hi ha 36 que tenen ja
plans implantats o en aquests moments ja negocien la seva
implantació. I pel que fa referència a empreses que no tenen
aquesta obligatorietat, 45 empreses han rebut ajuts de la
conselleria i tenen ja plans d’igualtat implantats i pactats ja
entre els treballadors i l’empresa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 13951/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a situació actual de la nova grip A (H1N1).

Així doncs passam a la pregunta següent. És la relativa a la
situació actual de la nova grip A que formula el Sr. Miquel
Gascón. Té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la grip A, H1N1, que
està instalAlada com a epidèmia ja al nostre país, atès que d’aquí
poc arribarà l’hivern i, com se sap, anirà augmentant. Vostè ja
ens va explicar fa pocs dies als portaveus com estava la situació,
sabem que la virulència no és, afortunadament, tan important
com semblava al principi, que va variant el nombre de casos,
una setmana 60 per 100.000, una altra setmana, 80, però sabem
que al nord de l’Estat, el País Basc, Galícia, ja tenen un nombre
important. Voldríem saber, en el dia d’avui, en quina situació
estem en aquesta comunitat.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
molt bé ha dit, tenim un nou virus entre nosaltres i tenim en
marxa un sistema de vigilància epidemiològica que ens va
donant informació sobre com evoluciona. Podem dir que dins la
vigilància de formes greus o de brots, no hi ha res rellevant a
destacar, no s’ha produït cap brot a cap comunitat determinada
que hagi requerit actuacions especials, i les formes greus
presentades, fins ara 18 casos, s’han resolt totes de manera
satisfactòria, llevat d’una que dissortadament va morir. També
tenim en marxa la xarxa sentinella de 34 metges sentinelles
arreu de totes les Illes, que ens donen informació setmana a
setmana. 

És de destacar, com vostè ha dit, que dijous de la setmana
passada teníem una taxa quasi de 100, de 99 casos per 100.000
habitants, que és un nivell d’intensitat mitjà, però d’evolució
ascendent, com ens indiquen les taxes d’incidència a les
comunitats autònomes del nord d’Espanya. També sabem que
a hores d’ara l’afectació més important és en el grup d’edat
inferior als 14 anys i que concorda el que passa en aquesta
comunitat amb el que passa a la resta del país.

Podem dir que a hores d’ara aquesta epidèmia no ha causat
cap impacte significatiu ni dins el conjunt de la societat, per tant
no ha afectat l’economia d’aquesta comunitat autònoma, ni ha
afectat de manera directa, encara, el sistema sanitari, sistema
sanitari que està preparat per afrontar aquesta i altres epidèmies
de grip. Vull aprofitar per agrair tota la feina que han fet tant els
professionals com els sectors de la nostra societat per estar
preparats per enfrontar taxes superiors d’aquesta infecció,
perquè és important destacar que ens trobam davant un virus
nou, del qual no estam protegits, però la informació en aquests
moments és que si emmalaltim el 98% de persones, el
comportament enfront d’aquesta malaltia serà lleu i autolimitat.

Hem de remarcar que les nostres millors receptes són
tranquilAlitat, que adoptem mesures de prevenció i que confiem
en els nostres professionals i sistema sanitari, qui necessiti la
vacuna la tendrà, qui necessita tractament específic ja el rep i,
per tant, tranquilAlitat, prevenció, confiança en el sistema
sanitari, que són les millors receptes que tenim per afrontar
aquesta epidèmia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 13948/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estratègia de tensió promoguda pels
socis del pacte de govern.

Passem doncs a la pregunta següent, relativa a estratègia de
tensió promoguda pels socis del pacte de govern. La formula el
Sr. Francesc Antich, ... No, perdó, Francesc Fiol, la contestarà
el Sr. Antich.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el passat dia 25 d’octubre ens sorpreníem -si és que això és
possible- llegint els mitjans de comunicació que explicaven la
reunió de l’horabaixa anterior del (...) d’Esquerra Unida, on
resumidament es varen prendre una sèrie d’acords. El primer,
demanar la dimissió de la Sra. Presidenta del Parlament aquí
present; el segon, instar, si és necessari, el Govern a passar a
governar amb minoria: tercer, incomodar les propostes d’Unió
Mallorquina a les diverses institucions fins i tot votant en contra
les propostes dels consellers d’Unió Mallorquina; quart,
promoure, si fos necessari, mobilitzacions al carrer i actes
públics; i cinquè, evidentment, es va acordar no dimitir, això era
també obligatori acordar-ho, perquè es corria el risc d’haver de
dimitir.

(Aplaudiments a la sala)

Òbviament, aquesta és una societat, és un pacte ben avingut
on la lleialtat és el primer dels valors. Deixi’m demanar-li, Sr.
President, si aquesta estratègia anunciada pel Sr. Abril en nom
d’Esquerra Unida, socis del seu govern, què li sembla, no des de
la perspectiva de la lleialtat, que m’ho imagín i no li deman que
m’ho digui; sinó des del conjunt de la visió política d’un pacte
que passa per molt serioses dificultats, Sr. President, perquè,
com vostè sap molt bé, plou damunt banyat.

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. Jo no crec que hi
hagi cap estratègia per part de cap soci per fer anar malament
les coses, el que crec és que, efectivament, estam davant tota
una sèrie de situacions polítiques i econòmiques que creen
certes tensions, i no precisament per la feina que fa aquest
govern actualment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, té la paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Vostè dirà el que vulgui, però és obvi que l’estratègia es
denomina, en un llenguatge molt típic d’aquestes formacions,
mobilització, i això és el que es pretén al final.

Les coses van malament, Sr. President, en el conjunt del
pacte, i vostè ho sap molt bé. Fa poques setmanes li demanava
jo una reflexió i acció, es va aconseguir subsegüentment el pacte
del consell, famós, per resoldre els problemes existents, aquest
pacte avui torna a estar pràcticament esbucat. Aquest dijous al
plenari del Consell de Mallorca hi havia d’anar el Reglament
d’organització de la corporació, hi havia d’anar el Conveni de
carreteres, i no hi va, i s’havia de reforçar la Intervenció de la
corporació i tampoc, de moment, perquè no hi ha recursos no es
reforçarà la Intervenció. La dimissió de la vicepresidenta, Sra.
Mascaró, que ha dimitit per estrès, la psicologia moderna ha
diagnosticat una nova modalitat d’estrès, que és l’estrès per
conveni de carreteres, una modalitat fins ara no coneguda però
que a partir d’ara s’incorpora als coneixements clínics de la
psicologia moderna ...

En definitiva, Sr. President, i parlant seriosament, avui hem
conegut el creixement de l’atur, estam ara ja, per desgràcia, com
vostè sap molt bé, a 81.683 aturats, un 43% més que l’any
passat per aquests dies; s’han presentat uns pressuposts que es
presenten divendres i es comencen a veure avui horabaixa a la
cambra pràcticament sense donar temps als diputats d’aquest
grup perquè els estudiïn, de pressa, corrents i al darrer minut; tot
això, Sr. President, i tota aquesta falta de cohesió i d’adhesió
dins el conjunt d’aquesta majoria que vostès han constituït
només té un problema, problema que nosaltres començam a
detectar: tanta dissidència, Sr. President, ja és percebuda per la
societat com una falta de lideratge, de lideratge per part de vostè
i una falta de cohesió al conjunt del Govern, i això en la situació
actual, en les circumstàncies en què ens trobam és molt dolent
i molt preocupant.

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. Efectivament
vostè m’ha relatat tota una sèrie de problemàtiques que afecten
una institució, que és el consell, però poques qüestions que
afectin el Govern de les Illes Balears, i dins el consell es
debaten tota una sèrie de temes que tenen una important
dificultat, sempre són els mateixos, Sr. Fiol, parlam de
carreteres, d’urbanisme, que són qüestions que tenen molt de
debat i que són difícils. Sempre el debat està fet dins el consell
per part de tots els socis d’aquest govern per intentar minorar
l’impacte del que hi havia aprovat abans, que això es va aprovar
durant l’anterior legislatura; per tant, tot aquest debat que en
aquest moment es dóna és per fer unes carreteres més adequades
a aquest territori nostre i, a la vegada, per eliminar una gran part
del caramull d’ART que es varen veure a l’anterior pla

territorial. Per tant, treballam efectivament per tirar endavant un
nou model de creixement que s’ha demostrat que no és bo per
a aquesta comunitat autònoma, perquè ara en tenim els resultats,
de tots aquells grans creixements i d’aquella mà d’obra que
duien de fora i de totes aquelles empreses que duien de fora i
que inflàvem de mala manera la població d’aquí i la gent d’aquí,
ara en recollim els resultats, i m’espanta veure algun dels
diputats que han intervengut dient que si no tornam a créixer per
damunt del 3%, això és el caos.

Jo ja li vaig demanar el dia del debat de la comunitat, quin
és el seu model de creixement, torna a créixer per damunt el
3%, vol dir tornar a omplir de construcció i de cases, que torni
a ser el motor d’aquesta comunitat autònoma la construcció? És
això que vol dir créixer per damunt del 3%? Idò miri, malament,
malament anam, malament anam.

Efectivament, tenim una situació de dificultat d’un model
que ha fracassat, d’unes idees i d’uns valors que han fracassat,
bo volien controls, volien que el mercat ho arreglàs tot, i en
aquests moments intentant amb sindicats i empresaris escriure
nous camins, i això serà costós i serà llarg i tendrà costos, tendrà
costos. Per tant, és un tema on necessitarem el màxim
d’estabilitat i també els necessitarem a vostès.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 13270/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de contractació
del Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Esgotades les preguntes del dia d’avui, a continuació
passarem al segon punt de l’ordre del dia, consistent en la
InterpelAlació presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la política de contractació del Govern de les Illes Balears.

En nom del Grup Popular per defensar-la, té la paraula el Sr.
José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Hoy
interpela el Grupo Parlamentario Popular al Gobierno sobre la
política de contratación que éste está ejerciendo en todas las
áreas del ejecutivo. Es verdad que cuando se produce una oferta
pública de empleo existe un acuerdo económico de Consejo de
Gobierno donde se aprueba, se hace referencia de la misma en
la rueda de prensa posterior porque es una buena noticia, sale a
concurso, es decir, por mérito y capacidad para cubrir unas
plazas; es noticia después porque se integra en doscientas
formas de hacer pública esta oferta de empleo, medios de
comunicación, medios del Gobierno, página web, en definitiva,
el BOIB que es el que marca los plazos para iniciarse; es noticia
cuando en la Universidad se producen centenares y a veces
miles de personas que aspiran a las plazas porque son plazas
interesantes dotadas con un sueldo que todos quisieran hoy
poder disfrutarlo toda la vida, evidentemente, esto se transforma
como un éxito en cuanto a la convocatoria.
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Éste, que es el procedimiento normal y que debería ser
normal siempre, no en todas las partes del Gobierno funciona
así. Ya mediante la interpelación que fue sentenciada en el
primer semestre del año 2008 y la posterior moción que fue
debatida y rechazada por esta cámara por los miembros que
componen los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno,
denuncié anomalías que entiendo se produjeron en la primera
convocatoria para cubrir plazas fijas de personal en la
Fundación Balears al Exterior. 

No entraré hoy a comentar el resultado de aquella nefasta
convocatoria, vuelvo a repetir de aquella nefasta y amañada
convocatoria. Sólo reseñaré que en la comparecencia posterior
que tuvo el conseller el 21 de mayo en Comisión de Asuntos
Institucionales anunció -miren ustedes la conciencia que tendría
de lo bien que lo habían hecho- que en el próximo periodo de
sesiones, es decir en septiembre-diciembre del 2008, presentaría
el Govern a la Cámara un proyecto de ley que permitiera
actualizar la normativa, establecer una clasificación clara de
cuáles son los entes que conforman la administración
instrumental, diferenciar claramente la naturaleza jurídica de
cada una de estas instituciones e intensificar el control
económico financiero y, naturalmente también, la contratación
de personal, es decir ordenar y armonizar la normativa que en
estos momentos es de aplicación.

Esa afirmación la hizo el conseller en comisión
parlamentaria. ¿Dónde nos encontramos hoy? Pues que año y
medio después de este anuncio todavía no ha entrado en esta
cámara esta ley, este proyecto de ley, lleva un poco de retraso,
pero bueno, hay que entender que dentro del cúmulo de
proyectos legislativos que trae este gobierno es de entender que
alguno se retrase. Cada día, cada mes, cada dos meses tenemos
cuatro o cinco leyes en el Parlamento, pues bueno, es normal
que haya algún retraso porque hay mucha cuestión legislativa,
mucha normativa que se está trayendo a la Cámara. Bien, esto
se entiende porque esto es así.

Estamos... que podemos constatar un nuevo incumplimiento
del conseller de Presidencia y por lo tanto del Govern del Sr.
Antich al que pertenece y al que representaba cuando anunció
esto en la comisión informativa. Hoy nuevamente volvemos a
revisar mediante esta interpelación la política de contratación
del Govern de les Illes Balears, singularmente vamos a fijarnos
en la segunda convocatoria que para dotarse de personal fijo...
hay empresas, instituciones, consorcios con personal mucho
más que la... Fundación Balears a l’Exterior que no ha hecho
ninguna. 

La Fundación Balears a l’Exterior ya lleva la segunda
convocatoria, más viciada que la primera, pero bueno vamos
(...), está realizando la Fundación Balears a l’Exterior, cuya
convocatoria fue publicada por el BOIB núm. 127, de 29 del
ocho del 2009. El día 30 de agosto del 2009 publica un medio
escrito de esta comunidad, vamos a ser sinceros, publica el
Diario de Mallorca un reportaje haciéndose eco sobre... o sea,
el anteproyecto de ley de sector público instrumental, aquello
que nos anunció el conseller en su comparecencia de mayo del
año 2008. En agosto, el 30 de agosto, lo publica el medio.
Quiere decir esto que unos días antes de este 30 de agosto el
Gobierno con la mano izquierda, porque es la mano del
progreso, la del avance, le filtró a este medio ese proyecto de
ley. Mientras tanto con la mano derecha, que es la de hacer los
favores parece ser, firma el director general o el presidente del
instituto la convocatoria de unas plazas que ahora veremos las
que son. Todo esto es así. 

El 30 de agosto publica el medio esta información
interesada, el día 26 de agosto publica, o sea firma la resolución
el Sr. Director General o presidente de la fundación, como
quieran, según que términos tiene, por lo tanto fue al mismo
tiempo cuando se produjo la filtración interesada y la resolución
de la convocatoria, es decir, que la convocatoria se aprueba el
día 26 de agosto del 2009 y se publica en el BOIB el día 29 de
agosto del 2009, tres días después. Vaya todo por la diligencia
que ha demostrado la administración, esto es diligencia, en tres
días aprobar la norma y publicarla en el BOIB, esto es
diligencia, un día antes que el Diario de Mallorca publicase que
iba a hacer una ley para regular todo esto, por lo tanto si no se
quiere regular se ha de publicar antes, así no se regula. 

La segunda cuestión que ponemos..., que queremos pedir
explicaciones es porque el día 26 de agosto, cuando se publica
la norma, se dice que el plazo para presentar instancias es de
diez días naturales -diez dies naturales- en el mes de agosto
señores, en el mes de agosto, diez días naturales. Otra cuestión
que lo normal en la convocatoria, yo quiero que ustedes se
repasen la oferta pública de empleo y vean los plazos que da, lo
normal son quince días hábiles, quince días hábiles, aquí son
diez días naturales. Se ve que había algún interés en hacer las
cosas rápidamente. Consecuencia de este plazo de diez días
naturales y de la difusión realizada por la convocatoria se
consiguen nueve aspirantes para la plaza de técnico superior y
seis aspirantes para la de técnico medio, es decir, quince
aspirantes para dos plazas, muchos de ellos concurrían a las dos,
bien dotadas, para toda la vida, evidentemente era una cuestión
interesante, 7.5 aspirantes por plaza.

En aquella fecha había en Baleares, en Baleares, 72.116
parados de los que 3.587 eran titulados medios o superiores, de
3.587 parados con capacidad para concursar sólo se presentan
quince, sólo se presentan quince. ¿No ve usted esto raro, Sr.
Conseller? ¿No es raro el tema éste?

El tribunal que compone, perdón, en la anterior convocatoria
que ya tuvo anomalías y no fue muy difundida, se presentaron
para 5 plazas, 227 aspirantes, es decir, 45 aspirantes por plaza.
En ésta han sido 7 aspirantes por plaza... al final sobre esto,
¿qué ha pasado aquí?
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Las titulaciones para estas plazas: la título A, licenciado en
derecho; la técnico medio, no se especifica, o sea, puede
presentarse desde un diplomado en gemología a un ATS y a lo
mejor no en la especialidad que quieren para esta plaza, pero
hay que abrirla para que así pueda ir bien, ¿no?

El temario, el temario de la oferta, 25 temas para un técnico
superior, para un licenciado se piden 25 temas. En la oferta
pública que hace la conselleria, la normal, la general, se piden
60. Aquí con 25 es suficiente, no la mitad, menos de la mitad.
Para el técnico medio se piden 24 temas, la conselleria pide 40,
pero en la anterior convocatoria pidieron 29, o sea de 29
pasamos a 14 cuando la conselleria pide 40, ¡ojo! que para la
administrativa de la anterior convocatoria, la fundación pedía 19
temas, o sea que la técnico medio de esta vez tiene menos
temario que la administrativa que aprobó la anterior
convocatoria, menos exigencia, bien. ¿a qué obedecen tan pocos
temas en la convocatoria? ¿por qué esta diferencia con la
anterior convocatoria? , y ¿por qué la abismal diferencia de
temas con la oferta pública de empleo?

Valoración de méritos, que es otro ejemplo que es
importantísimo. En el nivel A, licenciados, si eres doctor 0
puntos, no tienes ningún punto; en el técnico medio si eres
licenciado como exige diplomatura, 1 punto. En el nivel A,
formación complementaria y conocimiento del catalán, hasta 2
puntos, mirad la semántica: en el nivel A dicen “formación
complementaria y conocimiento del catalán hasta 2 puntos”; en
el nivel B dice la convocatoria: “formación y conocimientos del
catalán hasta 5 puntos”, es decir de diplomado a licenciado 1
punto, conocimiento del catalán 5 puntos, ustedes mismos
pueden hacer la valoración del tema este.

¿A qué responde además la diferencia semántica entre
titulación A y titulación B? Valoración para conseguir estos
objetivos: en el nivel A, por cada 30 días trabajados en la
fundación, 0,4 puntos y en otra institución pública, 0,2 hasta 8
puntos; para el nivel B, por los mismos méritos, 0,2 puntos en
una fundación y 0,1 en otras instituciones hasta 8 puntos. ¿Por
qué esta diferencia de baremación en una misma convocatoria?
No se entiende.

¿Obedece la diferencia a propiciar que dos trabajadores
interinos en la fundación, es decir, obedece a que queremos que
uno de los que participó en el anterior tribunal calificador
acceda a fijo? ¿Obedece a esto? Que se diga, pero no nos anulen
a nosotros la competencia. ¿Obedece a que una persona que fue
despedida, indemnizada por despido improcedente y luego
admitida, también vuelva a quedarse fija en la fundación?, que
se haga pero no nos hablen de esta vergüenza.

Por último, para terminar, ¿por qué esta convocatoria no se
colgó, Sr. Conseller, en el Portal del opositor? ¿Por qué se
sustrajo a la información que tiene el Gobierno para todos los
que aspiran a oposición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

Sr. Conseller, quiero que tenga usted tiempo para decirnos
las cosas, por eso le interpelamos y por eso aguardamos sus
explicaciones. Muchas gracias.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Conseller de Presidència
quan vostè vulgui.

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

Bon dia, gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats, la política d’interpelAlacions reglamentàriament
prevista tracta sobre polítiques de caràcter general i així
evidentment i formalment ho ha presentat el Partit Popular. El
Grup Popular ha presentat una interpelAlació sobre política de
contractació del Govern de les Illes Balears, però l’interès
general immediatament ha desaparegut i ha tornar fer interès a
la carta. Ha parlat només d’un tema, res d’interès general, per
tant, sobre la contractació del Govern de les Illes Balears no
n’ha parlat gens i ha parlat només d’una qüestió, que és una de
les fixacions que caracteritza al Sr. Rodríguez i que ràpidament
intentaré contestar.

Per tant, em botaré tota la qüestió que reglamentàriament em
corresponia, que era parlar sobre la política de contractació del
Govern de les Illes Balears i ens centrarem en la qüestió que ha
plantejat, crec que vulnerant el Reglament o conculcant el
Reglament només parlant d’una qüestió molt concreta que són
els processos de selecció de personal d’una convocatòria per a
dues places de la Fundació Balears a l’Exterior i açò és la
política general de contractació amb una contractació que ha fet
la comunitat autònoma des que estam al Govern que supera els
4.500 places convocades, açò és, açò és el marc on ens movem.

Primera qüestió a la qual li contestaré i després a la replica
intentaré parlar-ne un poc més. Vostè ha posat efectivament
molts d’interrogants i moltes qüestions aquí damunt, jo només
n’hi faré una, per què és que no..., en aquesta convocatòria, per
quina raó no la van impugnar? Perquè si hi ha tants
d’interrogants, si hi ha tantes qüestions sense aclarir
immediatament la pregunta que s’ha de fer des del Govern és
per què, si això està tan mal fet, ningú no la fa impugnar,
aquesta convocatòria, però d’açò en parlaré un poc més tard.

Com he dit abans, malgrat que aquesta interpelAlació està
plantejada sobre la política de contractació del Govern, només
s’ha referit als processos de selecció de la Fundació Balears a
l’Exterior i en faré, per tant, un poc d’història.

Els puc assegurar que la Fundació Balears a l’Exterior
compleix escrupolosament els principis esmentats de publicitat,
objectivitat, transparència, igualtat, mèrit, capacitat, tal com
vostè ha pogut comprovar amb tota la documentació que la
conselleria li ha entregat en reiterades ocasions i entre la qual hi
figuren els informes previs i favorables de la Direcció General
de la Funció Pública i de la Direcció General de Pressuposts. El
primer que vàrem fer quan vàrem entrar a la fundació va ser
racionalitzar els llocs de feina aplicant una retallada del 40%.
Ens vàrem trobar una plantilla al començament de la legislatura
de 13 persones i tot d’una que els terminis legals ens ho varen
permetre la vàrem reduir a 8, també val afegir que vàrem
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rebaixar el sou de la gerent, la d’abans cobrava un 15% més del
que cobra actualment la gerent de la fundació.

Continuam, cap de les persones que hi feien feina no havien
estat sotmeses a cap examen, cosa que ara sulfura molt a
algunes persones, però abans, cap, cap de les persones no havia
estat sotmesa a cap examen, senzillament presentaven
currículum i entrevista. Les proves selectives amb examen s’han
fet per primera vegada durant aquesta legislatura i açò ho sap
perfectament vostè, Sr. Rodríguez, perquè vostè era el
responsable de la Funció Pública a l’anterior govern.

De la mateixa manera els sous del personal segueixen ara
una normalitat invariable. Ho dic perquè en l’anterior etapa, en
la seva, els sous es multiplicaven per dos sense cap justificació
aparent. Ara açò no passa, ara no pagam hores extres ni pagues
extraordinàries fora de les habituals i açò que els treballadors de
la fundació gestionen quatre vegades més expedients que abans
i ho fan de manera més minuciosa i comproven totes i cada una
de les despeses, cosa que abans es feia amb una generosa
laxitud, qualsevol paperet escrit a mà servia com a justificant de
subvencions, per posar dos exemples com a abús de mala
administració, dues cases balears a Argentina han deixat de
rebre subvencions perquè no han justificat degudament les
anteriors ajudes rebudes, les cases de la potabilitzadora del Perú
que tanta tinta va fer córrer fa uns mesos, és a dir pel que fa a la
Fundació Balears a l’Exterior hi ha més cura i escrupolositat
administrativa i comptable que mai. Una altra dada objectiva,
percentualment les despeses de personal de la fundació ara són
un 28% del total del pressupost quan abans eren d’un 51%, és
a dir les hem reduïdes a la meitat.

Ara entraré a parlar de les darreres proves selectives per a la
contractació del personal. Primer, tornaré recordar un acord del
Consell de Govern del 23 de febrer del 2007 proposat pel Sr.
Rodríguez quan era conseller d’Interior i que feia referència a
les empreses públiques de les Illes Balears. La seva pròpia
normativa deixa la porta oberta a contractar legalment personal
laboral fix sense proves d’aptitud, senzillament amb un
currículum i una entrevista. Llegesc puntualment el punt 1,
textualment el punt 1 d’aquell acord: “En el supòsit que el
procés selectiu inclogui la supressió d’una o més proves
d’aptitud la convocatòria de selecció, etc.”, parla d’un supòsit
ni tan sols considerava una obligació fer proves d’aptitud per
entrar a fer feina a les empreses públiques i així ho feien,
contractaven personal sense cap prova selectiva. Açò era la
manera de contractar antiga a l’antic règim. Ara açò no passa.

Açò no passa, Sr. Rodríguez, la Fundació Balears a
l’Exterior sí que ha volgut fer proves selectives perquè és una
manera de garantir la qualitat del procés de selecció, ho vàrem
fer des de la primera convocatòria que van posar en marxa, i ara
ho hem tornat fer. Més garanties, açò són més garanties per a
tothom, senyores i senyors diputats.

Dins la política general de donar estabilitat a les plantilles la
Fundació Balears a l’Exterior ha convocat dues places, una de
tècnic superior i una altra de tècnic de grau mitjà; les dues
places estan ocupades per contractes temporals que el mes
d’octubre complien 24 mesos de vigència. Primera qüestió que
ha de quedar clara: cap augment de plantilla, senyores i senyors
diputats, cap augment de plantilla. Contràriament al que algú ha
apuntat, algun mitjà de comunicació, la plantilla de la Fundació
no tan sols no creix sinó que s’ha reduït un 38,5% en relació a
la que hi havia l’anterior legislatura, i fa pràcticament el doble
de feina de la que feia abans.

La Fundació està obligada a treure la convocatòria pública
per cobrir aquestes places amb caràcter fix perquè, si no, les
persones contractades amb caràcter temporal queden en situació
de frau de llei com a personal laboral indefinit, i açò és
exactament el que hem fet, torn repetir, sense cap augment de
plantilla. 

Vull recordar a la Cambra la sentència 378/08 del Jutjat del
Social, ratificada per la Sala del Social del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears per sentència 397/09, que desestimà
la demanda interposada per un antic treballador de la Fundació
que va ser acomiadat i que vostè, Sr. Rodríguez, coneix molt bé
i que supòs que està a l’origen d’aquesta interpelAlació, també.
Diu la sentència: “En el caso presente entiende el juzgador que
los contratos temporales de carácter eventual subscritos por
los actores tienen carácter fraudulento”, fraudulento, Sr.
Rodríguez. Les seves contractacions, fraudulentes; les nostres,
no, aquestes que vostè tan critica, no; les seves, sí, hi ha
sentència. Les proves de selecció van tenir lloc divendres dia 30
a l’edifici Guillem Cifre de la Universitat; el tribunal
examinador va estar format íntegrament per professors de la
universitat, que supòs que no li deu agradar gaire, per la crítica
que ha fet aquí damunt; la prova va consistir en el
desenvolupament per escrit d’un tema extret a l’atzar allà
mateix, que també supòs que no li deu agradar gaire, i
posteriorment es va desenvolupar un cas pràctic també extret a
l’atzar, que supòs que tampoc no li deu haver agradat gaire,
perquè ha criticat tot aquest procés molt fortament. 

He d’afegir que a la presenta legislatura ni aquesta
convocatòria ni les altres fetes per la Fundació Balears a
l’Exterior no han estat impugnades en cap moment per cap
concepte, i en els casos de demandes per acomiadament els
tribunals laborals sempre ens han donat la raó, a la Fundació. I
una altra cosa que no podem deixar de banda abans que ens
acusin de favoritisme en la contractació, que ja ho han deixat
caure: les dues persones que en aquest moment ocupen les
places que han sortit a concurs ja estaven contractades a
l’anterior legislatura, és a dir, que van ser contractades per
vostès, pel Partit Popular quan governava, res ilAlegal, per
suposat, però açò és el que és. La convocatòria que ens ocupa
està absolutament revalidada; compta amb el vistiplau dels
sindicats i amb els informes tècnics legals favorables. 

Per acabar jo no vull ni puc criticar el seu dret incontestable
de controlar l’acció de govern, però és curiós, Sr. Rodríguez, i
crec que s’ho podria demanar també tota la Cambra, que havent-
hi desenes de processos de selecció a tots els àmbits del Govern
i de les seves empreses públiques que afecten centenars, milers
de persones, vostè hagi obert un front amb una bateria
d’iniciatives parlamentàries dirigida únicament i exclusivament
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a un centre de treball de vuit persones, que fa amb totes les de
la llei i controlat per tothom un procés de selecció de dues
persones. No és un poc estranya aquesta dèria?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Mixt...,
no hi ha intervencions. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds tampoc. Pel Grup Parlamentari
Socialista... Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull manifestar el convenciment que ens han causat
les paraules o la intervenció del conseller de Presidència quant
a la interpelAlació plantejada pel Grup Popular. No ho dic des
d’una perspectiva formal de grup que dóna suport al Govern,
sinó que crec que ha estat molt contundent a l’hora de plantejar
diferents qüestions que hi ha darrere de la interpelAlació. Per tant
miraré de fer algun apunt al respecte.

Per què es planteja?, on és l’origen? L’origen és sobre uns
acomiadaments, sobre la legislatura anterior, però el conseller
ha tret una sentència ferma avui que bàsicament es pot resumir
en una frase: davant de contractacions ilAlegals i fraudulentes hi
ha hagut acomiadaments legals. Això, no ho diu aquest
portaveu, ho diu aquesta sentència judicial que vostè segur que
té. Però no ho diu només aquesta sentència judicial, sinó que ho
diu també gent contractada ilAlegalment als mitjans de
comunicació, i li llegiré només una contractació d’un famós
esportista o exesportista jugador de futbol, que crec que per la
seva rellevància i per la seva importància en la forma de
contractació a l’anterior legislatura crec que val la pena
l’atenció dels diputats que avui ens escolten. “El declarante
aseguró que durante unos seis meses empezó a colaborar con
Ballesteros y a asistir a reuniones de trabajo, pero en esa
época no cobró nada, ni tampoco desempeñó tareas concretas.
Soler definió esa etapa como un período de prueba para ver si
le gustaba a él el trabajo. Más tarde el exfutbolista llamó a
Ballesteros y le comunicó que aceptaba el puesto. Soler explicó
que un alto cargo de la conselleria le hizo una entrevista y
después fue contratado con un sueldo bruto de tanto dinero”.

Crec que aquesta lectura posa de manifest la forma
fraudulenta que una sentència judicial ferma reflecteix a
l’anterior legislatura. Em sap greu, Sr. Rodríguez, però vostè era
el responsable d’aquestes contractacions, vostè era el
responsable i el conseller d’Interior i de Funció Pública. 

Però, clar, no quedaré només a parlar del passat, parlem de
present. Jo crec que el conseller de Presidència li ha fet una
explicació clara de quina ha estat la cronologia del que ha
succeït. A mi només em quedarà una qüestió: però a què ve
moure tant ara aquesta qüestió? Al final, ho ha dit però crec que
una mica de passada el conseller, han entrat dues persones que
van contractar vostès amb uns processos selectius molt més que
dubtosos, però en definitiva gent contractada per vostès. O és
que ara que hi havia menys places d’aquells que volien vostès...,
vostès havien fet ja la selecció?, i deien “no, aquests no,
aquests”. Jo crec que el govern de progrés ha fet una qüestió que

és molt clara, i s’ha vist i així li ho ha descrit clarament el
conseller, processos de selecció, mèrit, capacitat i igualtat, i que
entri el que hagi d’entrar. En aquest cas ha entrat gent, dues
persones que varen ser contractades interinament per vostès,
però aquesta vegada amb uns principis que ja he dit han tret la
plaça i no hi ha res a dir. 

El que no entenem és el joc de vostès. Aquí hi ha alguna
cosa que se’ns perd; a no ser que sigui la defensa del perquè no
va entrar un, no s’explica la seva intervenció, Sr. Rodríguez, i
crec que aquí estam per defensar principis com el que he dit, i
el que és fonamental és l’interès general. Jo sé que a vegades els
polítics feim un error, probablement tots l’haguem fet, si tenim
un sentit de l’autocrítica, que és que algú ens conta una
pelAlícula pel carrer i li feim fe absoluta i a partir d’allí
començam a patinar. Li vull posar això en el seu benefici, li vull
dar aquest benefici, a vostè, però el que no té sentit és que
davant un procés que s’ha fet defensant un concurs oposició
amb el control, entre cometes, des de la funció pública, que he
dir i pel que jo conec que fins i tot van reduir la fase de concurs
d’un 40 a 20, que crec que ja van ser suficientment generosos
deixant un 20 en fase de concurs, crec que van ser generosos,
però almenys també respecta molt més aquest principi i una
sentència que fa molts d’anys hi va haver, que va declarar
inconstitucionals les proves selectives que tenien una base sobre
un 40 o un 45%. Per tant s’ha assentat damunt uns procediments
lògics, unes fases de concurs oposició realitzades amb un 20%,
i una qüestió que jo crec -que també ho ha dit el conseller- que
jo crec que és fonamental i que vostès no és que no ho posassin,
sinó que ho van suprimir, que és tornar al fet que intervengui un
organisme de prestigi com és la Universitat de les Illes Balears
en els processos de selecció.

A partir d’aquí jo crec que tots els que som aquí, si no ho
feim amb passió de ser d’un equip, veurem dos models
clarament reflectits, dos models clarament reflectits: el de la
contractació a lo “Chichi” Soler, això sí que és un contracte
però a l’estil futbolista, “me gustas, te ficho, vine cap al
Govern”, no ho dic jo, ho va dir ell; i després uns processos de
selecció, concurs oposició, intervé la Universitat, principi mèrit,
capacitat i igualtat, i punt.

Per tant podria fer més abús sobre això. Jo crec que no dóna
per a més. Únicament voldria acabar amb una cosa seriosa, però
li diré que el que sí que he vist és que no hi ha cap pregunta que
li demani si sap rus o alguna cosa específica que soni a rar.
Aquest govern això no ho ha fet. I per acabar no vull acabar
amb una coseta així, que podria parèixer un regateig curt, però
vostè després tendrà la paraula i jo no; sí que li vull dir que crec
que hi ha unes bases clares a la funció pública del que és l’accés
a la funció pública, i que el compromís que té el Govern, que
estan treballant en això que és regularitzar el sector públic i
millorar fins i tot aquestes qüestions, que és un compromís que
ja va realitzar o ha realitzar en diferents ocasions el conseller de
Presidència, idò servirà per racionalitzar aquesta qüestió.
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Jo només li faria un prec: que el dia de demà, que segur que
vostès tornaran al Govern, no desfacin i no tornin a les
contractacions a lo “Chichi” Soler. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, voy por cortesía a contestar al
Sr. Costa, y la verdad es que lo hago sin acritud, lo hago sin
ninguna acritud. Yo creo que habrá que dejar a los jueces que
ventilen las declaraciones de los testigos o de las personas que
son responsables, y luego veremos de aquí qué es lo que sale.
Usted ha leído una parte de la declaración, que posiblemente sea
toda o parcial. Y es verdad que parece ser que hubo una
convocatoria que se pidió ruso, pero también es verdad que la
conselleria que yo fui después (...) de conseller, se compraron
en una tienda de espías objetos para escuchar conversaciones y
se aplicaron. Yo tampoco puse escuchas telefónicas ni... No, no,
de cara nada, ¡cara, la suya!, decir aquí un tema del año 79,
¡hasta aquí hemos llegado!

(Alguns aplaudiments)

¡Sólo faltaría!, que fueran ustedes (...) acusar con el dedo y
no esperar ninguna respuesta. Usted compró en la tienda de
espías objetos de escucha y los aplicó en la conselleria y en
Presidencia del Gobierno.

(Remor de veus)

Luego ya lo veremos todo después. El ruso vino después,
pero usted (...). 

Bueno. Sr. Conseller, yo tengo fijación, según usted, con
temas; usted tiene fijación con hacer convocatorias que no se
ajustan a la legalidad, no se ajustan a la legalidad, aunque no las
denuncien, m’és ben igual. El porqué habiendo 90.000 parados
en Mallorca no hay ninguna manifestación, no hay por que,
¿sabéis por qué?, por lo mismo que no denuncian estas
convocatorias, por lo mismo que no denuncias estas
convocatorias, porque alguien está untando según qué cosas
para que no se salga a la calle. Si no es inexplicable, si no es
inexplicable, es inexplicable que con estas cuestiones que están
pasando (...).

Y usted no me ha respondido de nada. En primer lugar no
me ha respondido ni siquiera a que ha incumplido el
compromiso que adquirió con la Cámara de enviar en el período
de septiembre a diciembre del 2008 la ley a la Cámara; se la ha
filtrado al Diario de Mallorca y a aquí no la ha enviado. Por lo
tanto no sé quién puede haberla filtrado, pero bueno, desde
luego el Diario de Mallorca tendrá seguramente, todavía de la
época del Sr. Costa, algunas relaciones dentro de la Conselleria
de Presidencia, porque si no es imposible.

Mire, Sr. Conseller, ¿cómo es posible que habiendo casi
3.000 parados titulados superiores en Baleares sólo 15 opten a
estas plazas? ¿Cómo es posible que se pongan 10 días naturales
en el mes de agosto para estas plazas? ¿Cómo es posible que se
valoren distintos cometidos...?, o sea, en la misma fundación, en
la misma fundación, si es titulado superior 0,4 por mes
trabajado, si es titulado medio 0,2 por mes trabajado. ¿Cómo es
posible esto, el tema éste?, ¿cómo es posible? 

Mire, Sr. Conseller, si yo hubiera sabido que íbamos a traer
aquí sentencias, las hubiera traído aquí también yo. La Sra.
Consellera de Interior tiene una sentencia de GEIBSA en donde
le acaban de sentenciar que un despido hecho por la propia
consellera es improcedente. En SFM se despidió a una
trabajadora ingeniera y ha sido vuelta a readmitir porque era
improcedente. ¿Quiere que le traiga a usted cuántas tiene usted
en contra y cuántas tengo yo en contra?, las podemos traer
cuando quiera. Por lo tanto una flor no hace mayo. ¿Que hay
una sentencia que es ilegal?, por supuesto, como la puede tener
usted; ahora, ese empecinamiento que tiene usted... Por cierto,
por cierto, Sr. Costa, Sr. Portavoz, no es que lo haya dicho un
señor por la calle, es que todo lo que acabo de decir, todo lo que
acabo de decir, ¿eh?, se refiere al BOIB 127 de 29 de agosto, no
me lo han dicho por la calle. Sí, sí, he vuelto a decir Sr. Costa,
por supuesto, para decirle que lo he visto en el BOIB, no porque
me lo haya dicho por la calle un señor que pasaba, no, no, lo
dice el BOIB. Todo lo que yo he afirmado aquí ahora lo publica
el BOIB, no me lo ha dicho un correveidile, lo publica todo el
BOIB.

I yo vuelvo a decir y vuelvo a hacerme lo mismo: ¿por qué?,
¿por qué?, ¿por qué? ¿Por qué los plazos?, ¿por qué no se ha
colgado de la web del Gobierno?, ¿por qué no se ha colgado del
portal del opositor?, que es donde los opositores que están
buscando una faena entran y no han visto esto. ¿Por qué estas
cuestiones con tanta precipitación?, ¿por qué esta escasez de
temarios?, ¿por qué esta diferencia...? O sea, no es concebible
que en una misma empresa, para entrar de administrativa te
pidan 19 temas y para entrar de técnico medio te pidan 14, es
que esto no es concebible, no es ya que entre el Gobierno, que
pide 40 y 14 la fundación, o pide 60 y 24 la fundación, no, no,
es que en la misma empresa para una función menor piden más
temas que (...) ahora, ¿por qué?

Mire, efectivamente, las dos trabajadoras que (...) yo
trabajan en la empresa, con una diferencia, que a la que ustedes
despidieron por (...), o sea, despidieron más personas, pero sólo
a una la volvieron a contratar, sólo a una. Verá usted como saca
una de estas dos plazas, verá usted como el que le he dicho
antes, miembro del jurado, y esta persona, sacan cada uno una
plaza. No digo el nombre, no haré como el portavoz del PSOE
diciendo el nombre del señor del juzgado, no, no, yo no lo diré,
porque creo que hay que guardar todavía algunas formas, pero
no es normal que una en fundación como ésta el director general
tenga una vida sentimental azarosa, por ese motivo entre a su
compañera sentimental a la empresa i la deje fija; esto no es
posible, esto es una irregularidad y eso caerá sobre su
conselleria toda la vida.

Gracias, Sr. Presidente.

(Petit aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Moragues...

Acabarem el debat, Sr. Costa. Sr. Moragues...

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

Gràcies, Sr. President. En algunes qüestions que ha plantejat
el Sr. Rodríguez, hi passaré ràpidament per damunt perquè crec
que efectivament la categoria del debat ja està plantejada pel
diputat que m’ha precedit en l’ús de la tribuna. 

Miri, jo li diria una primera cosa, Sr. Rodríguez: hauria de
llegir més, i no llegir només un mitjà de comunicació perquè,
clar, si només llegeix un mitjà de comunicació li passen
aquestes coses. Ara ja no sé molt bé si llegeix només els mitjans
de comunicació o vostè escriu a aquest mitjà de comunicació el
que vol que digui; ara tenc aquest dubte, però de totes maneres
hauria d’ampliar el seu arc de premsa. Llegeixi més premsa i
només no s’obsessioni amb un sol mitjà de comunicació que
publica coses que normalment les hi filtra vostè mateix, per tant
vostè creu la mentida que li conta.

Miri, alguna de les qüestions que vostès van filtrar a aquest
mitjà de comunicació, va contar, primer qüestió, que no n’ha fet
menció, però jo la hi vull recordar, no és cert que s’hagi
incrementat la plantilla, perquè és la primera mentida que van
dir, i ho va dir no només vostè, ho va fer dir també a altra gent
del seu grup parlamentari, aquestes dues places ja estaven
dotades, estaven creades i estaven cobertes amb personal
temporal; ara l’únic que fem, i he explicar per quina raó, perquè
ja no podíem tenir més temps personal laboral temporal, l’hem
hagut de treure, ni un sol euro més, ni una sola pesseta més per
cap classe nova.

Segona qüestió, la qüestió -diu- de la resposta a les
convocatòries per cobrir places, sap quantes respostes hi va
haver per cobrir una plaça l’any 2006, una plaça de xofer?, una,
una, una, per a una plaça de xofer, així de xofers, eh?, n’hi ha
més que llicenciats superiors. Sap quantes n’hi va haver per a
auxiliar administratiu dia 18 de maig de 2006?, quatre, quatre
auxiliars administratius, vagin a veure al cens de l’atur
d’aquesta comunitat autònoma, en aquell temps, quants n’hi
havia. I places d’auxiliars administratius a la darrera
convocatòria que es va treure dia 1 d’abril de 2007?, sis
solAlicituds. Sr. Rodríguez, crec que açò ja contesta aquesta (...)
Que vostè troba a qualsevol cosa que es fa de manera pública i
notòria a través del butlletí oficial de la comunitat autònoma.

Diu que s’han reduït de 40 a 25 temes. Evidentment, és cert,
ho posa la convocatòria, i evidentment els requisits, els temaris,
tot açò és discutible, a uns els agradaran més, a d’altres els
agradaran menys, però hi ha una qüestió claríssima, serà el que
serà, però serà per a tothom igual; i el que suposadament
beneficia a uns, també beneficia els altres, perquè tant els que
són dins com els que són fora, han d’estudiar el mateix. No
tenim un temari especial per als de dins i un altre per als que són
a fora, el mateix.

I la qüestió principal -i tanc-, si açò estigués tant malament,
com vostè diu, no entenc com és que ningú mai no impugna
aquestes bases. Açò és així, es publica, s’impugnen i es fan
aquestes coses, i ara no és així. Per tant, tractament igual per a
tothom.

No entraré a les referències de mal gust, de vides
sentimentals, perquè açò ja va omplir hores en aquest parlament,
aquí i a comissió, de tota manera jo li vull dir que la persona que
vostè acusa de tenir relacions ... -acusa perquè vostè supòs que
dóna un sentit pejoratiu a aquesta qüestió-, el director de la
fundació, va aprovar unes oposicions i tampoc no varen ser
impugnades per ningú, va aprovar unes oposicions, encara que
a vostè no li agradés que aquesta senyora aprovàs, però aquesta
és una altra qüestió. Jo, amb les seves dèries, de tant en tant
alguna n’hi amoll aquí, però les seves dèries són seves, i vostè
les ha de resoldre allà on pot, si pot. Jo no em ficaré en aquesta
qüestió.

Per acabar. Crec, Sr. Rodríguez, que la seva escandalosa
denúncia en aquell moment va provocar que aquest procés de
selecció hagi estat el més controlat de tota la comunitat
autònoma de tots els temps; ha estat mirat i remirat per Interior,
per l’Advocacia de la comunitat, per la Secretaria General de la
Conselleria de Presidència i pel responsable de Personal; tots els
informes van ser favorables, ni per part dels participants que es
presentaren a l’examen, ni per ningú de l’exterior, no han
presentat cap recurs a cap d’aquests procediments; els tribunals
laborals, i ho he dit abans però ho vull tornar a repetir, sempre
han donat la raó a la fundació pel que fa a les demandes per
acomiadament, va resultar que tot havia estat impecable, com
ara és impecable. Però hi ha alguna persona, probablement
moguda per ressentiment i per l’ànim de venjança que com que
no ha pogut fer mal per la via legal i tot el que ha denunciat als
tribunals ho ha perdut, recorre a la via parlamentària, amb
l’extraordinària colAlaboració i capacitats tècniques del Sr.
Rodríguez i al possible reclam que provoquin els mitjans de
comunicació, amb un sol objectiu: perjudicar i acusar de falta
d’honorabilitat un membre d’aquest govern.

Sr. Rodríguez, cregui’m, segurament al Govern cometem
molts d’errors, i vostè és aquí per fiscalitzar-los, jo no li
discutesc aquest dret, aquest és el joc de la democràcia, però no
utilitzi aquesta cambra, si pot ser, com a caixa de ressonància de
venjances personals d’amics i coneguts seus tractant de fer-nos
creure que hi ha bubotes on només hi ha llum, legalitat i aval de
l’administració i dels tribunals.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. 

Sí, Sr. Costa? Per què em demana la paraula?

EL SR. COSTA I SERRA:

Li deman per alAlusions, sé que he fet ús de la paraula, però
el Sr. Rodríguez ha tret un tema que no té res a veure amb el
debat i consider ...

(Remors de veus)

Demanaria que demanàs al Sr. Pastor més respecte ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, per favor.

EL SR. COSTA I SERRA:

... cap al diputat que parla, perquè crec que és una falta de
cortesia i de respecte parlamentari el que fa el Sr. Pastor.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, li he de recordar que la seva intervenció era per
fixar posicions, i vostè no només ha fixat posicions, sinó que
també s’ha ficat amb el Sr. Rodríguez. Si vol, puc fer una cosa
salomònica, que és donar-li un minut perquè pugui parlar amb
motiu d’aquesta alAlusió, i també donaré un minut al Sr.
Rodríguez. Li sembla bé?

(Remor de veus)

EL SR. COSTA I SERRA:

Vostè, com a president, anava a acceptar el que vostè
decidís.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies. Únicament en faré ús per parlar, perquè ja he
tengut l’ús de la paraula, fent alAlusió, la primera vegada que en
puc fer ús, pel tema aquest que ha tret de les càmeres i la
utilització fraudulenta ha vengut a dir que vaig fer durant la
meva etapa de conseller. Només vull dir que l’ús que es va fer
..., es van instalAlar les mateixes càmeres que avui hi ha al
Parlament i a totes les seus del Govern i a les instalAlacions de
totes les conselleries. Una altra cosa, avui crec que s’ha excedit
vostè, Sr. Rodríguez, i després ho podrà dir, és que vaig fer-ne
una utilització fraudulenta, si això vostè ho hagués vist, hauria
d’haver anat als jutjats a fer una denúncia, perquè és el que jo
hagués fet si ho hagués vist de la seva gestió. Per tant, ai això
vostè mai ho ha vist, encara ara té l’obligació política d’anar al
jutjat i tal, i el que no ha de fer és venir a tirar o a mirar d’atacar
una persona amb acusacions, com ja va fer el seu dia, amb
filtracions a un mitjà, i sempre al mateix, de comunicació.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Costa, yo evidentemente,
no fui a la Fiscalía porque sabía que estaban las cámaras y los
micrófonos, pero no sabía el uso que se hacía de ellos; por lo
tanto, no presumí que hubiera delito, pero sí que presumí que
aquello existía allí, había las comprar (...). Por otra parte, Sr.
Presidente, debo decir que este diputado no se mueve por nada
por rencor ni por venganza, no se mueve para nada por rencor
y por venganza, actúo en defensa del interés general.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

III. Moció RGE núm. 13877/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears en matèria d'universitat, derivada del debat de
la InterpelAlació RGE núm. 12553/09.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i a la votació de la Moció RGE núm.
13877/09, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
política del Govern de les Illes Balears en matèria d’universitat,
derivada del debat de la InterpelAlació 12553/09. 

Pel Grup Parlamentari Popular, per defensar la moció, té la
paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Abans de començar demanaria que es retiràs l’apartat 3 de la
moció, atès que, malgrat fins dia 30 de novembre no se sabran
finalment quins són els que tendran l’honor de formar part dels
elegits pel campus d’excelAlencia, en el tall primer que s’ha fet,
sabem, que la Universitat de les Illes Balears ja ha quedat
exclosa. I em permetran que faci una reflexió sobre aquest tema,
perquè per ventura de la interpelAlació, o un servidor no vaig ser
tan brillant com hauria d’haver estat o es va malinterpretar,
perquè jo no feia una crítica a la universitat, no era la meva
feina, sinó que era una crítica a la inversió, a l’ajuda, al control
i a l’estímul que al meu parer el Govern, que és el principal
valedor econòmic de la universitat, hauria de fer. 

Per tant quan analitzen els que han passat el primer tall,
nosaltres no tenim la presumpció de voler-nos enfrontar a
Madrid o a Barcelona, que sabem que són pesos pesants i
nosaltres simplement som pesos mosca, però Cantàbria,
Còrdova, Santiago, són universitats que tenen més o menys la
nostra capacitat a nivell regional, i aquestes sí han passat el tall,
i per què han passat aquestes i nosaltres no? El rector de la
Universitat de Còrdova deia precisament que aquest campus
d’excelAlència, que els record que és una iniciativa, per a mi
magnífica que ha fet el Ministeri d’Innovació i el Ministeri
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d’Educació, posant 150 milions d’euros damunt la taula per
ajudar que les universitats puguin agafar el pols del que és la
universitat internacional europea, idò aquest rector que els dic
ho parangonava a unes olimpíades, és a dir, hi ha d’haver unes
inversions, tot un aplec de coses que al meu parer la universitat
no va fer, i no ho va fer perquè no va tenir l’ajuda que havia
d’haver tengut del Govern.

Per tant, aquesta proposta, aquest projecte de la UIB, que
recordem que les altres comunitats a més no era una proposta
exclusiva de la universitat, sinó d’empreses, de societats, de
poder polític, perquè el guany finalment és per a tots, fins i tot
a Cantàbria, si em permeten, el compromís es va signar a la seu
parlamentària i es va signar amb un intersectorial, amb una
transversalitat institucional i, per tant, sincerament, quina
enveja. I aquí, entre el pacte sí, pacte no, vostès són el govern
dels “ninís”. Tenia no fa molt un senyor que va venir a
demanar-me consell professional i em deia, mira, tenc un fill
que és un “niní”, jo no sabia què era, i em va dir “ni estudia ni
trabaja”. I vostès són el govern dels “ninís”, no pensen, no
executen, no planifiquen i no governen; per tant, permetin que
aquestes comunitats que tenen el nostre rang i que sí han passat
el tall, em provoquin una enveja sana.

Així, deman que es retiri aquest apartat que feia esment al
tema de l’excelAlència, i els apartats 1 i 2 els conjuntarem,
perquè la moció fa referència al mateix problema: espai i
doblers; i ens demanarem què en treim, de tota aquesta
informació que tenim.

Vostès em demanaven a la interpelAlació d’on treia les idees,
en aquesta ocasió ho faré i ho faré d’una forma concreta.
Memòria del Consell Econòmic i Social, a partir de la pàgina
exactament 509, vostès trobaran allà com els donen una bona
passadeta, per cert els que han escrit aquesta aportació són del
que deim entorn del vicerector, la mà dreta de la rectora, que no
teniu cap dubte de quina és la seva corda política, perquè és la
seva, i aquests senyor vos dóna una bona passadeta. Diu, entre
d’altres coses, que manquen inversions des de la desaparició del
COFIU i que la reducció de les transferències nominatives de
l’any en curs no són les necessàries, sense comptar que s’està
implementant el procés de Bolonya i això implica un augment
de recursos, perquè el conseller va dir que el pla de Bolonya
està tancat. Perdonin, això és una frase. El pla de Bolonya, com
vostès saben, en aquesta Universitat de les Illes Balears, a
diferència de les universitats de la resta de l’estat, aquí
predominen les diplomatures, per tant són diplomatures que fins
ara han estat de tres anys i que vostès saben que a partir d’ara,
per Bolonya, hauran de ser de quatre anys, i això implica un
augment de despeses, hi haurà un curs més que implicarà més
personal, més professorat i, per tant, més despesa. I em tem el
pitjor, no només no li donaran el que li toca, sinó que a sobre
sembla que li restareu.

Aquesta mateixa precisió que és, com he dit, clarament a
partir de la pàgina 509 d’una memòria que vostès supòs que no
qüestionaran, el degà de dret, concretament de la Universitat, el
Sr. Cabanillas, també fa la mateixa queixa i fa una
argumentació, al meu parer bastant interessant, sobre l’excés
d’academicisme, el difícil que es fa introduir criteris de mercat
i que tot això fa que no es puguin flexibilitzar horaris, que no hi
hagi aspectes per ajustar, que aquesta UIB se’n vagi a la
necessitat de les necessitats formatives del nou públic, ara més
adult. És a dir, tot això implica planificació, però sobretot
implica espai i implica doblers, i en aquests moments això no es
dóna.

També analitza, naturalment, l’excés de burocràcia, que ja
en vàrem ...

Per tant, quant a la rectora, en el seu discurs d’obertura del
curs acadèmic, demanava millorar la finançació i les
infraestructures, ho demanava la rectora, ho feia d’una forma
conciliadora, educada, com no pot ser d’una altra manera, i
brillant com és ella, però els responsables tots sabem qui són.
Però és que vostès em tornaven demanar i qui són aquests que
et donen aquesta informació? Miri, com que he fet els deures de
la manera que millor he sabut, he llegit quasi tot el que he pogut
damunt això: el secretari d’Estat d’Universitat de l’Estat, del seu
color polític, a la seva compareixença en el Senat, amb un
discurs, al meu parer, brillant, feia palesa una declaració de
suport i defensa de la universitat pública espanyola, que, a més,
el Consell de Ministres del president de tots nosaltres, però és
el cap pare del vostre grup, deia, a través de deu compromisos,
compromís d’universitat pública; compromís de modernització
de la universitat; compromís d’igualtat d’oportunitats;
compromís de l’adaptació a l’espai europeu d’educació;
compromís d’eficiència, transparència i simplificació
administrativa; compromís de promoció docent investigadora;
compromís de responsabilitat; compromís d’internacionalització
de la universitat; número deu, compromís en l’activació de
l’economia mitjançant l’obra pública en el campus universitari.
Perdoni, és el que demana, el vostre, el nostre president de
l’Estat en el seu corolAlari de propostes. I per tant, d’on traiem
les fonts? Doncs, traiem les fonts de la gent que és la que
comanda, la que demana, la que proposa i que no nosaltres no
acomplim: doblers i espais, doblers i espais.

I el quart tema de la nostra proposta, en això de l’I+D+I,
mirin 30.000 científics de l’Estat espanyol, durant dies i dies
han fet hemeroteca suficient perquè nosaltres entenguem molt
clar què és l’I+D+I; és a dir, l’I+D+I no és més que el múscul
que crea riquesa i qualitat de vida. Per tant, quins són els
objectius de l’I+D+I? Possibilitar la participació de consorcis
científics internacionals. Quines són les possibilitats
d’incardinar tot això perquè la nostra societat, especialment el
món de l’empresa, pugui entrar i pugui fer inversions en
coneixement que després rendibilitzarem tots? Mirin, una de les
directrius del president de l’Estat espanyol, que està com a mig
enamoradot, és el president Obama, i vostès ens acusen que
nosaltres estam mig enamoradots de la presidenta Merkel; doncs
mirin, tots dos, exactament tots dos, poden consultar totes les
hemeroteques, faran el contrari del que es fa a l’Estat espanyol
i del que es farà aquí, augmenten la seva aportació a l’I+D+I,
perquè saben que és el futur, perquè al final, si fem això, tenim
una certa possibilitat de treure’ns endavant.
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Per tant, la Confederació de Societats Científiques
d’Espanya, la COSTE, a través del seu president, el Sr.
Guinovart, parlava de tot el que parlava amb aquesta referència,
i es demanava quina és la direcció que es pretén donar després
d’aquest retall brutal que es farà. I això què vol dir? Doncs,
nosaltres, no només sofrirem els retalls de l’Estat espanyol, sinó
que sofrirem els retalls del Govern autònoma, però sobretot ho
posarem a una conselleria que, al nostre parer, no té
absolutament res a veure. Jo vaig dir en aquesta tribuna que
conec per què es va detreure de la conselleria aquest tema,
podrem tenir discrepàncies, però ningú no dubte de la capacitat
del conseller que ho tenia abans, com no discutim la capacitat
personal, el que sí discutim és que és una aberració posar aquest
apartat a una conselleria d’Interior i de Justícia. I creim, entre
d’altres coses, que serem, sincerament, el fer riure de tot l’Estat
espanyol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com
podem observar, la Universitat ocupa un espai important dins el
Parlament de les Illes Balears, fet que no podem considerar de
cap manera que no sigui ben positivament. Així mateix, no
podem sinó valorar també positivament la preocupació del Partit
Popular per la bona marxa de la Universitat de les Illes Balears,
tot i que des del meu punt de vista les propostes que en aquest
cas concret es presenten en aquesta moció, subsegüent a la
interpelAlació, presenten un cert o estan una mica esbiaixades i,
per tant, la nostra valoració positivament és menor.

El primer punt, i explicaré per què, el primer punt de la
moció fa referència a un suposat deute pendent del Govern de
les Illes Balears amb la Universitat. Segons el Govern, però,
totes les aportacions econòmiques han estat correctament
tramitades. I pel que fa als deutes corresponents a la Universitat,
queden, això sí, per justificar algunes partides; però això,
previsiblement, no afectarà en absolut el resultat final. No es
poden tramitar transferències sense la justificació necessària.
Aquesta és la informació que ens arriba des del Govern de les
Illes Balears i, com pot suposar, aquesta diputada els fa
confiança, de la mateixa manera que també els demana que, en
la mesura que es pugui, s’agilitin tots aquests pagaments i tots
aquests tràmits.

Això no vol dir, naturalment, que la Universitat no necessiti
més inversions, no necessiti més dotacions econòmiques i un
millor finançament, ho sabem, ho hem comentat diverses
vegades, especialment per allò que fa referència a tota
l’adaptació al Pla Bolonya.

Dit això, entraríem a comentar el punt 2 de la moció del
Partit Popular. El plantejament que fa, boirós i inconcret, crec
que allò que hem de tenir en compte és el que s’ha fet, el que es
farà en un futur immediat, per tant per fer una valoració si anam
en la línia correcta o no, si anam en aquesta bona direcció.
S’han invertit 4,5 milions d’euros a les obres de Can Oleo;
s’han dedicat més de 2 milions d’euros a l’ampliació del Centre
de Tecnologies i es treballa en l’edifici interdepartamental de
Ciències de la Salut, que superarà més de 7,5 milions d’euros.
Aquests entenem que la creació i la consolidació d’aquests
edificis són necessaris abans d’eliminar-ne cap altre, encara que
siguin aularis prefabricats.

Pel que fa a Eivissa, crec que ens trobam en una etapa
d’afermament inqüestionable de la Universitat o de la extensió
universitària a l’illa d’Eivissa i de l’oferta educativa que, d’una
manera o d’una altra, s’hi vincula. El president del Consell
Insular, en Xico Tarrés, ens anuncià la setmana passada la
creació d’una fundació mixta per impulsar iniciatives de
formació i coneixement. Aquesta fundació lligarà l’oferta
educativa amb les necessitats econòmiques i socials de l’illa
d’Eivissa i agruparà els diferents estudis i en potenciarà de nous.
Podem suposar, senyores i senyors diputats, que el paper que hi
tendrà la Universitat de les Illes Balears serà de primer ordre.

Així mateix, a través d’aquesta fundació es coordinarà
l’oferta educativa universitària amb el món empresarial, de
manera que es treballarà per adequar la Universitat a les
necessitats del mercat laboral i de la societat en general.
Mentrestant, en dos mesos, tendrem el pla d’usos que fa
referència a les instalAlacions de Sa Coma, on aniran a parar
totes les instalAlacions educatives i per tant tota l’oferta d’estudis
universitaris que hi ha i que tenim a l’illa d’Eivissa, sobretot
tenint en compte les dificultats d’espai que genera el Pla
Bolonya. Per tant, no crec que es pugui dir que no s’està fent
feina en aquest camp, no s’està fent feina en infraestructures per
donar respostes a les necessitats de la Universitat, sinó tot el
contrari.

Pel que fa al punt 4, consider com a mínim agosarat
pretendre, ni que sigui insinuar, que la Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia no és competent per dur a terme les tasques
corresponents a aquests camps. Entenem que aquesta conselleria
pot dur perfectament a terme totes aquestes qüestions, tal com,
a més, el Govern ha considerat que era el més adequat en
aquesta reestructuració que ha fet del Govern, i sobretot si tenim
en compte que la consellera que hi ha al cap davant, na Pilar
Costa, està sobradament preparada per ocupar-se’n. Per tant, no
entenem el punt 4, crec que seria sobrer i que també s’hauria
d’haver retirat.

Per tant, repetir que tenim plena confiança en el Govern, en
aquesta remodelació de les competències del Govern de les Illes
Balears.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Munar, crec que tots compartim aquesta preocupació per la
tasca universitària i crec que vostè ho ha apuntat amb més
èmfasi, són especialment els problemes de finançament. La
moció subsegüent, de fet, pràcticament ha abandonat alguns de
punts de fulla que tenia el debat de la interpelAlació, que ja
apuntàvem que era molt àmplia, parlar de tota la política
universitària i de tots els reptes que té la Universitat, i
evidentment els centre en alguns punts, bàsicament també de
finançament o de compromís per part del Govern.

Potser el que hi consoni més és el punt quart, que és el que
qüestiona l’organització interna del Govern i nosaltres pensam
que realment no s’hi escau, perquè, maldament el PP tengui una
discrepància, no creim que sigui adequat que sigui el Parlament
el que doni consignes al Govern de com s’ha d’autoorganitzar.
De fet hi ha distints departaments que serien susceptibles de
gestionar les polítiques de recerca, d’innovació i
desenvolupament; jo crec que en dret comparat o amb governs
en trobaríem de tot ordre que han tengut aquesta organització,
abans era a Economia; per ventura també podria estar
perfectament dins sectors productius, dins Indústria, o també,
evidentment, com vostè apunta, dins Educació, però no crec que
aquesta sigui una ordre que hagi de donar el Parlament i per tant
li votarem en contra del quart punt.

Sobre els aspectes més econòmics una prèvia, ja ho vàrem
dir en el debat de la interpelAlació, crec que no importa que vagi
a cercar més cites d’autoritat, crec que no ens ha de convèncer
que caldria un major suport a la Universitat, el problema és com
combinar això amb el moment econòmic i amb la resta de reptes
també que tenim. Vostè ens anima a dues coses, contínuament,
en aquesta tribuna: una, a baixar molt més els pressuposts, per
prudència, respecte dels ingressos que es produiran, això és una
línia de treball contínua en aquesta tribuna per part del Grup
Popular; per l’altra, en totes les polítiques més increment de la
inversió, de la despesa, en moltes d’aquestes ho compartim i la
veritat és que les receptes que donen per rebaixar despesa són
anecdòtiques respecte dels punts realment de puja que ens
susciten, que són més estratègics.

El gran debat sobre finançament ja no hi entraré, però sí que
crec que és cert que tenim aquests reptes, tant en recerca, el
repte de Lisboa, com en els temes d’educació universitària, que
subscrivim les crítiques que vostè ha fet i les que ha subscrit
respecte d’altres autoritats. De totes maneres, si ha estat crític
amb la gestió d’aquest Govern, deu ser demolidor amb la de
l’anterior i les situacions que heretàrem, no?, perquè basta veure
-sí, Sr. Fiol-, basta veure la puja que hi ha hagut en el -ho dic
per les ganyotes que em fa-, basta veure la puja del 2008
respecte del 2007, que si el 2008 és insuficient, i ho compartim
amb el Sr. Munar, vol dir que el 2007 era molt pitjor. I si en el
2009 hi va haver una puja i per tant la suma de les dues puges,
respecte del 2007, del 2006, han estat importants en percentatge,
realment la crítica, ja dic, del passat deu ser demolidora.

I els motius són estructurals de finançament i certament hem
de fer un esforç, no sé de com ho haurem de fer per treure-li els
punts. En qualsevol cas, serà el 2010 un moment en el qual no
podrem baixar la guàrdia, tot i que certament hi haurà unes
dificultats estructurals que afectaran també la Universitat.

Quant al primer punt, apunta a un deute; ja s’ha dit que crec
que més que un element de deute és un problema pràcticament
de Tresoreria, les ordres de pagament estan tretes. Hi ha un
punt, jo diria que confós, en el redactat, el qual podria donar a
entendre que realment no hi ha hagut aquest reconeixement;
nosaltres creim que el que podríem subscriure és qualque mena
de precisió sobre agilitar les ordres de pagament que té en
aquests moments pendent amb la Universitat, bàsicament per un
problema de Tresoreria que afecta, com vostè sap, tota la gestió
de la comunitat autònoma per mor de la difícil situació que
tenim entre el desfase d’ingressos i despeses de l’any 2009 i que
es mirarà de palAliar dins el 2010, però que també s’apunta
dificultós. Però en tot cas, aquestes ordres de pagament s’han de
tramitar, s’han de fer efectives, i no tendríem inconvenient, ja
dic, amb una transacció d’aquest ordre.

Sobre les obres en el multiaulari, del segon punt, tant a la
interpelAlació, jo crec que tots els grups varen coincidir en la
seva necessitat, és evident que aquest edifici s’ha de mirar de
reconvertir. Compartim la prioritat que hi ha posat la pròpia
Universitat, de compartir-lo amb un centre de postgrau, en tot
el que comporta, no només per a alumnat, però hi ha una prèvia,
entenem, tal i com es va exposar per part del conseller, que
primer es reubiquin els alumnes en els pavellons nous, sobretot
a Ciències de la Salut, per poder realment fer aquesta activitat
i canviar l’ús del multiaulari. Potser que hi hauria d’haver més
pràctiques peripatètiques dins la Universitat, però amb tants
d’alumnes és difícil, però sempre quan plou, com a mínim,
pareix que tenir cobro és important, i per tant, abans de
reconvertir l’edifici convendria haver trobat una solució
alternativa, que és en la que treballa amb prioritat el Govern i
que certament hem de procurar que sigui el més seqüenciat
possible perquè les obres de multiaulari també s’hagin de dur a
terme, perquè, com vostè apunta, i compartim, i ja vàrem dir en
el debat de la interpelAlació, realment aquest edifici es degrada
molt i no és adequat per a les funcions que en aquest moment du
a terme.

És precisament des d’aquesta consciència que era aquesta
obra la que es va presentar en el campus d’excelAlència
internacional, vostè ja ha apuntat que el punt A o l’opció on
apuntava aquesta obra ha estat rebutjat per altres; creim que
seria sempre interessant donar-li el màxim suport. Crec que el
Govern, contràriament al que transmetia el punt tercer, ha donat
aquest suport i ha treballat conjuntament amb la Universitat,
amb compromisos de despeses, si també fos acceptada aquesta
incorporació. Per tant, hi ha hagut aquest compromís que vostè
demandava, el Govern l’ha dut a terme.
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Jo gairebé hagués esperat més que fos el propi Parlament
també qui li donàs suport i de totes maneres ha estat una
selecció que l’any passat sí que la va aconseguir la Universitat
a l’hora de fer el Centre de Tecnologies de la Informació, i crec
que, evidentment, tampoc no cada universitat cada any
aconsegueix quedar incorporada al grup A. De totes maneres
veia que encara la resolució d’un altre apartat secundari dins
l’opció B no estava resolta, estam en període de revisió i per
tant alguna selecció encara pot tenir la UIB. En tot cas, ja dic,
el que ha pogut fer el Govern és donar suport a la demanda que,
des de la pròpia Universitat, s’ha escollit i s’ha triat i s’ha vestit
davant el Tribunal Internacional i davant el ministeri de que
havia de seleccionar els projectes; pareix que l’any 2009 no hi
haurà hagut sort o no haurà estat o hi haurà hagut projectes de
més interès, en qualsevol cas, nosaltres haguéssim donat suport
a una transacció, en el sentit de donar suport el Parlament també
a aquesta incorporació, però, com vostè diu, no sé si ara ja és ...
En tot cas, vostè la retira, nosaltres no li donarem més voltes.

El quart punt ja ho he dit, que no és el moment que el
Parlament digui com s’ha de regular el propi Govern i en tot
cas, així com vostè deia, tota Espanya plora o té motius de riure-
se’n del Govern de les Illes Balears per aquest tema; jo crec que
els temes de comentari, rialla o plors que fa el Govern de les
Illes Balears a l’exterior tenen més a veure amb l’anterior
legislatura que amb l’actual i té prou motius per riure i plorar a
l’Estat com per dedicar-se a aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Alberdi.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, president. Vaig començar a preparar aquesta
moció, que m’agrada fer-la perquè a la Universitat li tinc una
especial afició, em vaig adonar, vaig tornar-me a llegir tota la
interpelAlació i els arguments que es varen donar i vaig constatar
dues coses, Sr. Munar: la primera és que vostè té una visió de la
nostra Universitat absolutament contrària a la que té aquesta
portaveu, totalment contrària; després pensarem per què la té,
vostè diu que s’ha informat molt i que ha llegit i jo estic segura
que ho ha fet així, però, és clar, les coses que vostè argumenta,
potser és que jo no hi arribo, però de vegades em sonen tan
confoses que no sé massa bé si està dient que sí o que no. I la
segona constatació, que deriva potser d’aquesta dificultat meva,
és que la seva moció també planteja coses confoses, que no són
ni pròpies de la Universitat i que a sobre no les prioritza la
Universitat. I jo ara li intentaré explicar.

Però dit això, i abans de passar a l’argumentari en el sentit
del vot del Grup Parlamentari Socialista, jo li vull tornar repetir
una qüestió que a mi em sembla cabdal, que és la postura
d’aquest grup parlamentari en relació amb la UIB. Dit curt i llis:
aquest grup parlamentari considera que la Universitat de les
ILles Balears és una peça cabdal per al desenvolupament no
solsament econòmic sinó social del conjunt de les nostres illes.
I des d’aquesta perspectiva hem treballat sempre: quan érem a
l’oposició, criticant i defensant els interessos de la Universitat,

si crèiem que no es feia. Però també dient al Sr. Fiol, llavors
conseller, quan feia les coses bé.

Miri, jo vaig entrar un any després de començar la
legislatura i per tant no vaig tenir l’oportunitat de ser en aquesta
cambra quan el pressupost de la Universitat va davallar el
primer any que vostès van entrar, perquè el 2004 va davallar el
pressupost de la Universitat, i no en teníem de problemes
econòmics, jo no hi era. Però després sí que vaig poder seguir,
junt amb la Universitat, perquè tenim sempre una relació molt
fluïda, com no podria ser d’altra manera, per descomptat, i no
em va semblar que li haguéssim de fer crítiques al Sr. Fiol, com
no em semblaria que vostès n’haguessin de fer ara. Però bé, això
ja depèn de la seva línia.

Precisament per la importància que li donem aquest grup
parlamentari, jo li deia que hi ha una interlocució fluïda i ens
sembla que coneixem la situació vertadera, i per això ens
estranya molt que vostè pugui parlar amb lleugeresa d’una cosa
que li diu deute pendent. Ja li han dit els meus companys, deute
pendent no n’hi ha; el cert és que hi ha un cert retard amb el
pagament d’algunes coses, algunes perquè no estan
suficientment justificades per part de la Universitat, menors, i
unes altres perquè hi ha problemes de liquiditat. Però jo estic
d’acord amb vostè, aquests problemes de liquiditat, donat que
la Universitat és una peça tan cabdal per al nostre
desenvolupament, s’han d’intentar solucionar.

El meu company, el Sr. Alorda, ja li anunciava i jo li dic
exactament el mateix, a mi m’agradaria fer-li una esmena al seu
punt, i en aquest cas, per descomptat el suportaríem. El seu punt
diu: “insta el Govern de les Illes Balears a fer efectiu de manera
immediata el deute pendent”, i jo li proposo: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer el
màxim esforç per agilitar les ordres de pagament que té
pendents la UIB”. Així, li demanaríem un esforç més a la nostra
Conselleria d’Economia, esforç que fa de forma considerable
constantment amb la Universitat; però de totes maneres ens
sembla que tal vegada aquest Parlament podria demanar això,
i aquesta és la meva proposta.

En relació amb el segon punt de la moció, és que no hi
podem estar d’acord perquè és que jo no l’entenc com vostè el
planteja; ja li han dit també els meus antecessors, però li tornaré
repetir: en aquest edifici prefabricat que vostè menciona i que
és cert que ha patit un procés de degradació i que s’ha d’anar
canviant, per descomptat, actualment hi ha classes de geografia,
de fisioteràpia i un laboratori d’infermeria, i després uns altres
serveis de la Universitat. La Universitat té previst,
immediatament, que es puguin treure aquests alumnes d’allà i
substituir aquest espai de docència, que ara no n’hi ha d’altre,
per uns que són l’edifici interdepartamental de Ciències de la
Salut, que li ha dit la Sra. Marí que es tramita un préstec en
aquest sentit i que esperem que es puguin iniciar les obres el
més aviat possible, perquè són fonamentals. I després, el
projecte següent, és el que creu que s’ha de fer la UIB, és la
construcció d’un altre edifici interdepartamental, en aquest cas
d’enginyeria d’edificació.
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Aquests edificis són prioritaris per poder treure la docència
d’allà, perquè si no els alumnes no sabem on aniran; és igual
que facin classes més presencials o més estil Bolonya o més
teòriques, el cert és que necessiten un lloc per fer la docència.
Així doncs, Sr. Munar, anem per parts i deixem que sigui la
pròpia Universitat que ens digui quines són les prioritats. Altra
cosa és que la Universitat va demanar per aconseguir
finançament extern que es construís un centre de postgrau, que
en principi no és una prioritat, però semblava que era una
manera d’aconseguir aquest finançament extern, i va dir: fem-lo
en el lloc del multiaulari, d’acord? Això és una altra cosa, però
les prioritats en relació amb com eliminar l’aulari actual
prefabricat, evidentment no són les que vostè proposa sinó les
que proposa la Universitat, i nosaltres per això defensarem que
aquest punt no li podem votar.

El tercer punt vostè l’ha retirat, em sembla bé, però jo estic
en aquesta mateixa línia que apuntava el Sr. Alorda, crec que li
hauríem d’haver canviat el sentit perquè a un moment d’intensa
crisi econòmica, però precisament per donar-li tot l’impuls
possible a la Universitat, aquest govern, tal com va fer l’any
2008, que ja va aconseguir 2 milions d’euros, aquest any també
s’havia compromès de forma fefaent amb la Universitat per al
projecte que presentava al Campus d’ExcelAlència Internacional,
i ho havia fet per escrit, naturalment, tal com correspon i fent-se
càrrec de la meitat de les despeses. Per tant, si haguéssim de
votar aquest punt de la seva moció, que vostè ha retirat,
l’hauríem de votar just en el sentit contrari. 

En el quart punt, jo estic sorpresa perquè precisament si
alguna cosa he sabut, des que es va prendre aquesta decisió de
donar més èmfasi a la innovació, ha estat el suport i el
comentari favorable de les altres comunitats autònomes que no
tenen conselleries d’Innovació, les tenen depenent d’altra cosa.
Vostè demana que es posi la investigació, el desenvolupament,
la I+D+I a una administració adequada. Li sembla poc adequada
la Conselleria d’Innovació? Això és el que s’ha fet, ha estat
crear, d’alguna manera, una conselleria per donar-li més
rellevància a aquesta qüestió. Naturalment, que s’ha posat allà
tot el que té a veure amb Justícia i amb Interior. Justícia no
existia, però com que treballam per aconseguir les competències
ens va semblar que també havia de sortir al títol, en lloc
d’Interior es va convertir en Innovació, Interior i Justícia.

Com que des de la Conselleria d’Economia, el Sr. Manera
ja havia fet un enorme impuls a la innovació, tengui la seguretat,
Sr. Munar, que les coses no quedaran enrera sinó que aniran
endavant. En aquest sentit li vull dir que aquest treball que es fa
des del Govern amb la Universitat, i precisament per potenciar
la investigació, l’any que ve s’invertiran 19 milions d’euros al
Parc Bit en qüestions d’innovació fetes en relació amb la UIB
i amb un pressupost que ens sembla li donarà aquest impuls que,
naturalment, nosaltres també volem que li doni. Confio que jo
tenc aquí anotada l’esmena que li proposo, li deixaré aquí per si
la vol considerar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Senyores diputades,
senyors diputats. Jo els dic la veritat, probablement el meu gran
problema és que vostès no entenen quina és la feina que feim
l’oposició, i mira que n’heu menjada d’oposició, però és que
continueu fent oposició a l’oposició. Vostès fan dos anys que
governen, vostès no m’han de venir aquí a contar el que ha fet
el Govern del Sr. Matas, anterior. Mirin, no. Allò que fa una
oposició a un parlament democràtic del món occidental és
fiscalitzar, seguir i criticar el Govern, aquesta és la feina de
l’oposició. Per la resta no es preocupin. 

Per cert, em qued absolutament astorat de la vostra capacitat
d’abandonar la crítica. És a dir, totes les coses, imaginin que
nosaltres haguéssim duit, perquè ara amb aquesta demagògia de
“trileros” típics que heu après del president de l’Estat espanyol,
diuen, no, és que nosaltres hem, han fet una conselleria
d’Innovació, no senyors. Si nosaltres, l’anterior legislatura,
haguéssim agafat Innovació i l’haguéssim duit al Sr. Rodríguez
a Interior no sé què hauria passat en els diaris. Per tant, això és
el que han fet vostès, li han canviat el nom, Innovació primer i
després Interior. 

(Remor de veus)

Bé, podem parlar tots si voleu al mateix temps, i això
semblarà ja més Bòsnia o no sé què semblarà. Qui té l’ús de la
paraula som jo i vos dic que vosaltres feis oposició a l’oposició,
una. Dues, que no teniu esperit crític. I tres, que teniu una
màscara, una màscara que és per dominar la tècnica del
progressisme, en una paraula, dominau la paraula. No, perquè
nosaltres hem fet una conselleria d’Innovació, però després no
es correspon amb els fets i vostès estan dins la Universitat, però
jo també i també la conec i jo li dic que no faceu narcisisme
intelAlectual, aneu-vos-en i compareu el que fa Cantàbria, el que
fa Còrdova, per dir distints partits polítics, aquí no es tracta de
fer que Múrcia sigui, no, no, allò que fan les altres universitats
i quan es varen posar a invertir amb el pla estratègic i quin
temps hi varen dedicar i amb quins doblers i amb quines
funcions i amb quins interlocutors varen fer feina pel Campus
d’ExcelAlència.

Per cert, allò del Campus d’ExcelAlència hi ha ilAlustrats que
no saben a quin pla d’excelAlència ens referíem, perquè el del
2015 no hi ha històries cada any, o es guanya o es perd i
nosaltres l’hem perdut. Una altra cosa és que després per
l’excelAlència, que és una altra, ho facem, però no, no tenim
oportunitat d’entrar dins aquest procés, perquè l’hem perdut i
l’hem perdut perquè no hem fet els deures. 
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Aquesta interpelAlació primer i aquesta moció després no era
un atac, era una reflexió i era una reflexió que tenia dues formes
d’entendre's: una, la crítica, perquè la crítica fa avançar, i això
ho saben vostès quan són a l’oposició, però jo ho sé de sempre,
la crítica és el que fa que l’esquema d'aquí un, que la revolució
comenci després de la crisi i la crisi la fa la crítica. Per tant, a mi
m’alegraria que em critiquessin, una.

I dues, que també és molt important, perquè és fer palesos
dos sistemes d’entendre. Un sistema és el del socialisme i
l’esquerra, que és el del subsidi, que el plantegeu igual en els
pressuposts que discutirem d’aquí poc, és a dir, ajudar a donar
doblerets perquè la gent vagi i vengui; i l’altre és el nostre, el
nostre és el de la inversió. Nosaltres creim en la inversió i en
aquest cas, no és que siguem més bons ni més bons alAlots ni
més sensibles, simplement que creim que una inversió en
coneixement, igual que he dit abans com Merkel i com Obama
ho creuen, no només no reduir, augmentar en aquest camp farà
que nosaltres a curt termini siguem competitius i a curt termini
puguem treure rèdit a les coses. Per tant, no és més que això.
Uns pensen amb els subsidis perquè, em perdonaran, però les
aportacions quasi són de subsidi, no són d’inversió, de posar
messions per dur una cosa endavant, això és molt important.

Per acabar, ... no, del que jo vaig fer vostè no es preocupi,
nosaltres som a l’oposició i vostès estan per governar, i vostès
governen i nosaltres els criticam, no em torni a venir, no
m’interessa aquest discurs, aquest discurs és què fan vostès
després de dos anys de governar, i nosaltres -repetesc-, la nostra
feina, per molt de greu que vos sàpiga, és continuar criticant-
vos, continuar fiscalitzant les vostres actuacions i continuar
dient-vos allò que creim que no és correcte. Si no enteneu ni tan
sols això ja no podeu parlar ni de progrés, haureu d’anar
directament al “retrogrés”, perquè només faltaria que nosaltres
no poguéssim criticar les coses que feis. Vosaltres no feis una
aposta pel coneixement, els pressuposts ho diuen, el sentit comú
ho diu i tots els interlocutors ho diuen. Si deis que el feis és que
no sabeu què és el progrés.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

M’informen que s’ha retirat el punt número 3 i que tots els
altres passen a votació. Es votaran conjuntament. És així,
senyores i senyors portaveus?

Passam a votar. Votam.  

Resultat de la votació: a favor 24, en contra 25 i cap
abstenció. Per tant, queda rebutjada la moció.

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

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 13385/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
pujada d'imposts.

En primer lloc debatrem la presentada pel Grup Parlamentari
Popular relativa a la pujada d’imposts. Intervenció del Grup
Parlamentari Popular. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Avui presentam una proposició no de llei en aquest parlament,
per part del Grup Parlamentari Popular, amb tres punts molt
concrets, tres punts que fan referència als pressuposts, tant als
pressuposts de l’Estat com als pressuposts de la comunitat
autònoma. Dos punts concrets fan referència, també, al
finançament local, intentar mantenir, incrementar les partides,
tant de l’Estat com de la comunitat autònoma, als ajuntaments,
a les corporacions locals, que tots sabem, com vàrem debatre
dimarts passat, passen per una dificultat, que també passen les
altres administracions, però tots vàrem tenir clar que
l’administració que està més propera a l’administrat és la que
més dificultat passa actualment.

Són dos punts, el 2 i el 3, que demanen concretament açò,
que els pressuposts de l’Estat i els pressuposts de la comunitat
autònoma no baixin o que mantenguin fins i tot incrementar les
partides destinades a les entitats locals per tal de no continuar
agreujant la seva difícil situació econòmica i a més emmarcada,
aquesta situació econòmica, en un difícil moment econòmic. No
m’estendré en aquests dos punts perquè, sincerament, crec que
dimarts passat hi va haver un debat molt similar en aquest sentit
i hi va haver un ampli consens, quasi una harmonia entre tots els
grups parlamentaris, i apel avui a la seva coherència per
mantenir també aquest consens que vàrem tenir la setmana
passada. Avui podrem demostrar si sincerament defensaven el
finançament local, el finançament dels ajuntaments, avui podran
ser coherents i demostrar-ho votant a favor d’aquests dos punts.

El primer punt és el punt, diguem, més innovador d’aquesta
proposició no de llei, innovador en el sentit que els altres dos
vénen en funció també un poc del debat de la setmana passada
i fa referència a la retirada de la pujada d’imposts del pressupost
de l’Estat. Sincerament, hi ha dos camins, un és dèficit públic
més imposts i més atur, que açò és la realitat que tenim amb un
govern i amb una política econòmica socialista o contenció de
la despesa pública, creació de llocs de feina i creixement
econòmic. Aquests són els dos camins que hi ha, el Govern de
l’Estat ha apostat per un camí que no aposten la resta de les
economies del nostre entorn ni dels països europeus ni de la
resta del món i creim que és un camí totalment desafortunat.

Avui hem conegut les xifres de l’atur, 81.683 persones
aturades a Balears, un increment interanual d’un 43,35%. A
nivell d’Espanya un total de 3.808.000 aturats, un increment de
prop d’1 milió de persones, em referesc a un increment
interanual, més d’un 35%. A aquestes persones també se’ls
pujaran els imposts, no tan sols els pujaran a les rendes altes
sinó que, a més, pujaran els imposts a les rendes baixes, a les
rendes mitjanes i a totes aquelles persones perquè el que fa amb
aquest increment d’imposts és, per una banda modificar l’IRPF
i, per una altra banda l’impost de l’IVA.
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No ens podran dir que aquesta vegada estam tots sols davant
aquest reclam, creim que en contra d’aquesta pujada d’imposts
hi ha sindicats, hi ha patronals, hi ha els ciutadans i hi ha les
diferents formacions polítiques en el Congrés dels Diputats,
exceptuant aquelles que per un tema molt concret de la seva
comunitat autònoma, com pugui ser Canàries, votarà a favor,
per tenir una contrapartida de 25.000 milions d’euros per a
inversions. I aquest és el preu que hem de pagar la resta de
ciutadans per poder tenir uns pressuposts aprovats.

L’increment d’imposts en cap moment no afavoreix
l’economia productiva, desincentiva els emprenedors,
desincentiva les inversions i desincentiva també el consum, i
sabem que sense consum i sense inversions no es produirà el
creixement econòmic que necessitam per tornar on érem. És clar
que una càrrega financera reduïda afavoreix l’impuls econòmic,
però el Partit Socialista a nivell de Madrid, a nivell de l’Estat,
fa tot el contrari i, a més, ho fa senzillament per sanejar un
dèficit públic que ha creat en els darrers anys. I ho fa, ho hauria
de fer, millor dit, amb una contenció de la despesa pública i no
pujant els imposts que està demostrat que al llarg del temps és
la millor manera d’aconseguir un creixement adequat i
sostenible.

Aquest increment d’imposts, com diu l’exposició de motius,
consideram que és injusta i antisocial. És injusta perquè afecta
totes les classes socials, independentment del seu nivell de
renda. És injusta perquè, senzillament, és per tapar un forat
pressupostari per mor de la mala gestió, la mala política
econòmica del Partit Socialista a Madrid. I és antisocial, primer,
perquè recau sobre totes les classes, principalment sobre les
classes mitjanes i baixes, i és antisocial perquè realment no és
un increment real, com volen fer veure en els pressuposts, de
prestacions socials. Aquí és clar que, a més, ens varen intentar
enganar, va ser el ministre de Foment, el Sr. Blanco, que tots
recordarem a finals del mes o a principis del mes de setembre,
no ho record gaire bé, que argumentava que no s’havia de treure
del context aquest increment d’imposts, que aquest increment
d’imposts seria per als ciutadans amb rendes superiors a 50.000
euros. 

Tot seguit, el Sr. Zapatero, va dir que no es tocaria l’impost
de la renda de les persones físiques, que no es tocaria, millor dit,
les rendes del treball, i el primer que fan és llevar una deducció
que varen posar amb un caire totalment, que avui es demostra
que tenia un caire totalment electoralista de 400 euros. Açò el
primer que fa és sobre una nòmina de qualsevol assalariat que
tengui retencions el que fa és incrementar la retenció, el que fa
és disminuir el que cobra cada mes, el que fa és no incrementar,
fer que aquesta persona no pugui incrementar el consum que
necessiten les empreses i així reactivar l’economia. El fet de
pujar l’IVA reduït d’un 7 a un 8% i l’IVA general d’un 16 a un
18% senzillament també fa perdre competitivitat a les empreses
i fer incrementar els costs i no generar renda disponible a la
societat ni a través dels ciutadans ni a través de les empreses de
tal manera que es pogués incrementar la inversió i el consum
que és la manera real de poder incrementar, de poder tornar a
tenir un creixement positiu. 

Què fan la resta de països del nostre entorn? Aquí també ens
hem de situar, perquè tots sabem en quina posició està Espanya
a nivell d’Europa en aquest moment en xifres d’atur, en xifres
de dèficit públic i quines xifres tenen la resta de països del
nostre entorn. Tenim clar diversos exemples, però un és molt
clar, la nova coalició d’Alemanya amb el seu programa el que
pretén fer és senzillament tot el contrari de les pretensions del
Govern actual de l’Estat espanyol. L’Estat espanyol vol
incrementar una recaptació a través de la pujada dels imposts de
16.000 milions d’euros i el que fa una economia com
l’alemanya, una economia d’admirar amb els seus anys
d’història, és tot el contrari, fins i tot, més incrementat, el que fa
és disminuir la tributació en 24.000 mil milions d’euros per tal
de poder injectar a l’economia alemanya 24.000 mil milions per
poder incrementar el consum i les inversions.

Crec, sincerament, que aquesta pujada d’imposts va en
contra, pràcticament, de tots els postulats econòmics en aquests
moments. Si de cara al 2010 es preveu una mínima recuperació
econòmica és totalment contraproduent un increment d’imposts.
Açò retraurà el consum, retraurà la inversió i retraurà aspectes
tan importants, probablement, com és la competitivitat, que
també hem parlat avui matí aquí en aquesta cambra, la
competitivitat de les empreses. Per tant, creim que aquesta
mesura que preveuen els pressuposts generals de l’Estat
d’incrementar els imposts via IRPF i via IVA la creim totalment
desafortunada i per açò creim i apostam i duim aquesta
proposició no de llei amb aquest tres punts molt concrets,
sobretot el primer referent a aquest tema que és que no s’apliqui
aquesta pujada d’imposts sobre els pressuposts que consideram
que desincentivarà els emprenedors, no incentivarà el consum
i no incentivarà les empreses. Tres magnituds bàsiques per tal
de poder fer que la nostra economia torni a créixer, no tan sols
l’economia de l’Estat sinó també l’economia de les Illes
Balears.

Per tant, hi ha dos camins, dos camins molts clars, un,
continuar apostant per l’actual política econòmica socialista que
es fa a nivell estatal que ens du a més imposts, més atur i més
despesa pública; o un altre que és la contenció de la despesa
pública, menys imposts, creació de llocs de feina i tornar a
creixements positius per tal de millorar el benestar social dels
nostres ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt, vol intervenir algú? No. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca? El Sr. Alorda té la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Tadeo, crec que per part del nostre grup el primer
que li volíem expressar és que compartim bona part dels
arguments que ha duit a terme sobre la crítica en el model triat,
però no en els arguments de fons en contra que hi hagi o de la
"tamisació" de la pressió fiscal i dels ingressos dins un estat
occidental. Per tant, aquí ja tenim un problema de triar bé la
imatge que volem trametre al ciutadà respecte de com coincidim
en alguns dels aspectes de l’anàlisi que vostè feia sobre els
pressuposts general de l’Estat.

Per part del nostre grup creim que sí que calen més ingressos
en un moment difícil i que intentar defensar com es defensava
a l’anterior debat que hi ha d’haver més despesa social, més
inversió social i en canvi reduir els ingressos és una manera
impossible de quadrar els nombres. Per cert, quedi clar perquè
a vegades s’arriben a dir moltes coses a aquesta tribuna que la
història de la universalització dels serveis i especialment del seu
caràcter gratuït i molt especialment de l’educació és un gran
mèrit que tot Europa i tot el món reconeix a l’esquerra i dins la
història de les idees i de les conquestes socials, la veritat és que
a vegades es nota en alguna intervenció tan confusa respecte de
qui ha duit a aquest model que ja està bé criticar-lo, però que el
model socialdemòcrata i de l’Estat del benestar queda ben clar
quines forces polítiques i socials l’han duit a terme i l’han
implementat dins Europa i dins Occident. Per tant, això s’ha fet
també a través de polítiques fiscals, s’ha fet també a través
d’engreixar evidentment el que era allò públic i aquesta
capacitat de dur-ho a terme. 

En allò que coincidim, tanmateix, és que no sigui a través
dels impostos indirectes que és el camí que ha triat el Govern
central. Fins i tot la Sra. Salgado arribava a apuntar que els
únics impostos que hi hauria d’haver, encara que fos com a
hipòtesi, haurien de ser els indirectes i crec que això ha estat
realment una absoluta sortida de to que, per part del nostre grup,
no compartim.

Aquests 80.000 aturats als quals vostè apelAlava necessiten
evidentment oportunitats econòmiques,... una economia activa
que els pugui tornar donar una oportunitat, però també
mentrestant necessitaran serveis, necessitaran també el suport
públic a aquestes polítiques i per tant, necessitam uns recursos
que hem de posar a l’abast de la societat.

Per tant, coincidim ja dic a la crítica que la puja sigui en els
impostos indirectes, aquí ens hi trobaran, en tot el debat i en la
capacitat que nosaltres tenguem des del nostre grup al debat que
es produeix a les Corts Generals, però no a trametre una imatge
que el que caldria ara és rebaixar impostos o rebaixar ingressos
a les arques públiques. Creim que aquest no és el missatge que
es pot treure. Quan vostè diu que això va contra tots els
postulats econòmics, no sé si es refereix als dels gurús de
l’economia d’aquests darrers anys, bàsicament de trets
neoliberals perquè crec que no és el moment en què hagin
quedat gaire prestigiats amb la crisi que vivim i en totes les
seves profecies incomplertes sobre les receptes que havien anat
apuntant i crec que s’havien duit a terme sense gaire crítica de
com... on anava encaminat.

També coincidim en algunes de les crítiques que vostè
apuntava, per exemple, el caràcter populista dels 400 euros que
ara es lleven. Tenim també per part del nostre grup, creim que
és molt important que es faci una tasca més important en el
tema de frau fiscal, totes les trames que sobretot afecten, més
del 50% precisament, a un impost com l'IMA i totes les trames
internacionals que en aquest moment afecten la seva recaptació
efectiva, no comprenem com no hi ha un tractament equivalent
de les rendes de capital a les que tenen les rendes del treball dins
l’impost de la renda. Pensam que també hi ha excepcions dins
el sistema general... anecdòtic, però que no té, no per això deixa
d’enviar un missatge a la societat com és el tractament dels
futbolistes o algunes improvisacions que hem vist en un debat
econòmic de la magnitud i de la importància que tenen en
aquest moment les Illes Balears.

Per tant, tornant als punt tal i com estan establerts, nosaltres
no donarem suport al punt primer, però sí que ens agradaria que
hi hagués alguna mena de transacció sobre expressar la
preocupació que dóna aquest increment de l’IVA sobretot per
la part de l’atractiu que pugui tenir la nostra oferta turística
davant altres destinacions de fora d’Europa. Per tant, creim que
alguna fórmula de compensació per part de l’Estat, com ha
arbitrat amb Canàries amb aquests 25.000 milions que vostè
apuntava, seria realment una manera de reivindicar un
tractament just per al nostre país davant aquestes especials
dificultats a les quals serem sotmesos amb aquesta pujada. 

Per tant, hi haurà una proposta de transacció en aquest sentit.
Nosaltres l’animaríem que des del Parlament poguéssim
defensar una postura unànime davant el Parlament i ja dic,
insistesc que per part del nostre grup farem el possible per
corregir aquesta pujada de l’IVA sempre canviant-la per altres,
creim que aquí és veu que no coincidim amb vostès, que vostès
el que intentaran és que no hi hagi cap increment d’ingressos,
nosaltres criticam aquesta, però en volem, d’alternatives.

Respecte del segon i del tercer punt, com vostè ha dit -i no
s’hi ha centrat gaire- ja hem tengut debats, al darrer ple en
especial, però també en altres punts sobre el finançament local.
És curiós que dins aquesta contenció que vostè apuntava salvi
les administracions locals, li ho agraïm, no és que creguem que
Salut o Educació o la Universitat o Serveis Socials hagin de
quedar al marge d’aquesta salvació, però també és veritat que
l’Administració local du a terme aquestes funcions i creim que
seria positiu.

Per tant, li demanaria en tot cas que... una transacció sobre
el segon punt en la línia del que aprovàrem a la sessió de la
setmana passada i quedaria d’alguna manera a la primera frase
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè tengui present o perquè estudiï les peticions de la FEM”.
Som conscients que en aquest moment és difícil que siguin
ateses totes i per tant, crec que és bo fer aquest toc d’atenció
polític, però també essent molt conscients que s’arribarà fins on
es pugui. 
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Per tant, es tractaria de suprimir el darrer incís “sense
retallades ni supressió alguna”. Tant de bo!, voldríem que
aquest òptim que vostè apunta a la moció fos possible, però
creim que serà difícil aquest òptim, ja dic, i en tot cas ens
quedaríem mal a ple si votàssim en contra -que si vostè la
manté, és el que farem- i preferiríem que hi hagués aquesta
aproximació perquè hi hagi aquest toc d’atenció per part del
Parlament de les Illes Balears i pugui ser utilitzat al debat en el
Congrés també per part de la FEM per dins les seves
reivindicacions i que per tant pogués tenir un efecte positiu de
cara a acollir si no totes, part de les seves demandes.

Per tant, si vostè canviés aquesta redacció, li ho repetesc per
als serveis de la Cambra es tractaria de posar en el segon punt
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
perquè tengui present” a partir d’aquí quedaria talment fins al
darrer incís en el qual suprimiríem “sense retallades ni supressió
alguna”. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. El Grup Parlamentari Socialista
té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Llegida l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei i escoltat el portaveu que
l’ha presentada crec convenient fer uns petits recordatoris, no de
memòria històrica, però sí de memòria molt recent, i és que des
del 2004 el Govern socialista ha rebaixat la pressió fiscal, l’ha
rebaixada. Ha rebaixat un 6% de mitjana l’IRPF, sí, Sr.
Rodríguez, jo m’hi dedic professionalment, li puc donar fe
d’això. 

Ha incrementat el mínim, i açò ha possibilitat que hagin
passat de 2 milions de contribuents a 7 milions, els que no estan
obligats a presentar la declaració; el tipus màxim ha baixat del
45 al 43%; es va rebaixar l’impost de societats 5 punts; es va
aprovar una deducció de 400 euros; es va eliminar l’impost de
patrimoni; es van rebaixar cotitzacions socials; es va aprovar el
xec bebè; es van aprovar deduccions per a lloguer d’habitatges
que havia eliminar el Partit Popular, etc. 

Tot açò fa que la pressió fiscal a dia d’avui sigui la mateixa,
no, és més baixa que la que va deixar el Sr. Aznar, avui està en
32,8 i el Sr. Aznar la va deixar el 2003 en 33,9. Per tant, tan
malament no ho feim.

Açò demostra que crec que hauríem de moderar el to i
estaria bé també moderar el lèxic de les proposicions que es
presenten perquè una cosa -i ho he repetit i ho tornaré a repetir-
és aquest discurs repetitiu, una cosa és el que prediquen i una
altra cosa ben diferent és el que es fa quan es governa i bastant
diferent és també la seva exposició del que demostren les dades
oficials.

Per altra banda vull destacar que la pressió fiscal espanyola
és a dia d’avui 6 punts inferior a la mitjana europea, bastant
inferior d’aquests països que vostè destaca, el competitiu, el
productiu, el coixí de benestar i de protecció social de què
disposen. Estam 6 punts per davall d’ells. És absolutament fals
que la pressió fiscal sigui la diferència que ens farà sortir abans
o més tard de la crisi. 

El Govern socialista no tan sols va baixar impostos, sinó...
va baixar quan l’economia creixia, sinó que ho feia aconseguint
superàvit dels comptes públics per primera vegada a la
democràcia, bastant diferent dels nombres si els comparam amb
altres comunitats autònomes on ha governat el Partit Popular i
per posar un exemple posaré aquesta, és a dir, que uns varen fer
els deures i ara poden donar resposta a situacions que s’han
presentat i altres no varen fer els deures i el que varen fer és
hipotecar actuacions que ara serien molt convenients.

Diu a la seva proposició el Partit Popular que es castigarà
l’estalvi i es castigarà el consum, crec que si es castiga l’estalvi
el que és fa... voldria dir incentivar el consum, és a dir,
penalitzar l’estalvi i per tant, hauries de consumir perquè o fas
una cosa o fas l’altra.

La realitat és que les previsions són pujar un punt la
tributació de les rendes de capital inferiors a 6.000 euros. Això
implica gravar de mitjana 6 euros per als contribuents que
declaren per aquestes rendes i a partir de 6.000 euros es proposa
un tipus únic d’un 21%, és a dir una puja bastant, bastant
moderada que no afectarà aquells que, per exemple, tenen
rendes de capital de 10.000 euros o 20.000 euros que, Déu ni
do!, el capital que has de tenir per tenir aquestes rendes. És a
dir, Espanya no és un país que castigui l’estalvi i amb la puja
que es planteja continuarem sense castigar l’estalvi, de fet avui
s’ha publicat que l’estalvi familiar s’incrementa molt
considerablement.

Una altra mesura que es planteja és eliminar la deducció de
400 euros a l’IRPF, també val la pena recordar que això va ser
una mesura de xoc aprovada ara fa un any i mig, que es va
aprovar per injectar liquiditat i per frenar precisament la caiguda
del consum. Val la pena recordar-ho perquè fa un any i mig
teníem elevades taxes d’inflació per damunt del 4,5% i tipus
d’interès històricament elevats. Per tant, això ha canviat
radicalment i també es considera oportú eliminar aquesta
decisió, decisió que com he dit era conjuntural i que el Partit
Popular va criticar quan es va aplicar i critica ara quan
l’elimines. 

La pujada de l’IVA la podrem analitzar a la següent
proposició, ja els puc avançar que Espanya té l’IVA dels més
baixos d’Europa i que la puja que es proposa és molt moderada
i que, a més, no entrarà en vigor fins al juliol del 2010. 

Amb aquesta pujada d’impostos -com ja he dit- l’únic que
es farà serà arribar a una pressió fiscal similar a la que teníem
el 2003 quan el Sr. Aznar va deixar el Govern, això sí, amb més
drets, amb més prestacions socials i amb un estat del benestar
més fort i per tant, amb més capacitats per fer de motor o de
palanca d’activitat econòmica i per tant, generador de
creixement econòmic i de creació de llocs de feina.
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Fet aquest recordatori, que he cregut oportú deixar-ho clar
ja que alguns tenen la memòria bastant fràgil, continuaré
desmentint arguments que estan exposats a la proposició no de
llei com per exemple que els pressuposts de l’Estat del 2009 no
són austers. Crec que són si no els més austers de la història,
quasi, s’hi fan molt a prop, de la màxima austeritat, sempre amb
retallades criticades sigui quina sigui la retallada, però bé,
deixant això per banda.

Donam suport absolut a aquests pressupostos de l’Estat
perquè responen a tres objectius prioritaris que són el senyal
d’identitat del PSOE a tots els nivells. Primer, mantenir i si pot
ser incrementar la protecció social als aturats o a les famílies
amb més dificultats ja que ara és més necessari que mai. Segon,
fer el màxim esforç per aportar recursos a la inversió productiva
a infraestructures a R+D+I, avançar a un canvi de model
econòmic, guanyar productivitat i competitivitat. Açò és el camí
de la generació, de la creació de llocs de feina, i tercer, fer tot
açò, però també tenir controlat el dèficit públic i mantenir el
compromís de retornar -en la mesura que sigui possible, es
preveu el 2012- a un dèficit públic del 3%. 

És a dir, és necessari fer aquest esforç des d’allò públic, amb
despesa, amb inversió pública, però al mateix temps aplicar
criteris d’austeritat, per cert, no com altres, repetiré que és molt
bo de fer venir aquí a predicar i després allà on governam -
ajuntaments, comunitats, etc.- no ho complim, austeritat, ser
molt selectius a l’hora de prioritzar despesa, apostar per la
inversió en (...) productiu i control del dèficit públic que després
també és el deute.

Aquests criteris s’apliquen per pura justícia social i per pura
solidaritat. Per tant, són falsos aquests arguments, buits de
contingut, que s’expressen a la proposició no de llei; solidaritat
amb aquells que ara ho passen malament i que necessiten
prestacions i solidaritat també amb les generacions futures, a les
quals no es pot deixar una economia excessivament endeutada
i hipotecada, açò no seria just si en aquests moments es disparés
el dèficit públic i per tant, el deute.

És per açò que consideram del tot necessari i del tot
convenient l’actuació, la política fiscal molt moderada que du
a terme el Govern de l’Estat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, senzillament la política moderada del Govern socialista
és la política de 4 milions d’aturats i aquesta és la realitat que
tenim. Tenim més atur, tenim més impostos i tenim un
creixement negatiu, un creixement negatiu que no té cap altre
país europeu amb la magnitud que tenim ni amb les xifres d’atur
que tenim. Lideram l’atur a tot Europa. No me’n record
exactament, però de cada deu aturats que es produeixen a
Europa, nou són d’aquí, d’Espanya. 

Sincerament crec que està molt clar el model, l’actual... el
model econòmic que ha portat a terme el Govern socialista, cap
a on ens ha duit, que no és altra que açò, més atur i més aturats
i poc creixement econòmic i a més sense crear..., amb uns
pressupostos que no creen cap ilAlusió ni cap esperança als
ciutadans ni a les empreses d’Espanya ni de Balears.

Crec que això és així i crec que no és cert quan a més es diu
que els pressupostos s’incrementen en despesa pública. Els
pressupostos de l’Estat incrementen la despesa pública amb
6.000 milions d’euros, però la despesa que va, que s’incrementa
per cobertura de desocupació és d’11.000, és a dir, que per a la
resta dels conceptes de despesa pública hi ha un retrocés d’uns
5.000 milions d’euros.

 Açò és la realitat, i una política fiscal basada en l’increment
dels imposts sempre anirà en contra del consum, de facilitar el
consum, i de les inversions, i de la productivitat de les
empreses, un tema fonamental, i de les inversions I+D+I, que
n’hem parlat abans, amb les inversions enfocades a la creació,
d’una manera directa i clara, a la creació de llocs de feina.

Crec sincerament que està en aquests moments el Partit
Socialista bastant “desnortat” en aquest sentit, i ho posa de
manifest que certs batles fins i tot, i vostè ho sap, a Menorca han
dit que la vertadera asenada que havia fet el Sr. Zapatero havia
estat apujar els impostos, i açò ho ha dit un batle socialista a
Menorca. Crec que a més es posa de manifest quina és l’actitud
de la patronal, quina és l’actitud dels sindicats, quina és l’actitud
de la resta de formacions polítiques amb representació en el
Congrés dels Diputats, que estan en contra d’aquest increment
d’imposts que contemplen els pressuposto generals de l’Estat,
i hi estan perquè tots sabem que no és la via per poder
incrementar ni el consum ni la inversió, i d’aquesta manera no
anirem cap al creixement econòmic.

Hi ha països de la Unió Europea que ja estan tenint un
creixement econòmic positiu, i nosaltres tancam els pressuposts
de la comunitat autònoma del 2010 amb un creixement negatiu
encara d’un 1,5%, i així no anirem a crear la riquesa, la riquesa
que al final crea llocs de feina a la nostra comunitat autònoma
i a nivell d’Espanya.

I no em vull estendre. Senzillament he de dir també al
portaveu del BLOC que no acceptarem la seva esmena referent
al punt 2, senzillament perquè creim que és descafeïnar; em sap
greu que no ho pugui votar a favor, i em sap greu, no és la
intenció però crec que és descafeïnar, quan la FEM senzillament
ja ha dit per activa i per passiva que no vol reclamar el nou
model de finançació de les corporacions locals dins l’any 2010
sinó que pensa que senzillament aquestes ajudes han de ser per
poder passar l’exercici pressupostari del 2010 i enfocar la nova
negociació del nou model de finançació de les corporacions
locals a partir de l’any..., o que els seus efectes fossin a partir de
l’any 2010.
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En definitiva crec que feim un flac favor a totes aquelles
persones que avui no tenen feina, a totes aquelles persones que
estan a l’atur, i també a totes les empreses de la nostra
comunitat autònoma i d’Espanya, apujant els impostos d’una
manera que afectarà la seva productivitat i que al cap i a la fi
només generaran més atur, més impostos i un dèficit públic
desorbitat que ja estem a la cua d’Europa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

Conclòs el debat procedirem a la votació. Passam a votar.
Votam

(Remor de veus)

Ho tornam a intentar. Encara no està arreglat del tot, es veu.

Votam.

A favor, 24; en contra, 25. Per tant queda rebutjada la
proposició.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 12838/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
rectificació de l'increment de l'impost de l'IVA.

I passam a debatre la proposició no de llei presentada pel
Grup Parlamentari Popular i relativa a la rectificació de
l’increment de l’impost de l’IVA.

Pel Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts,
té la paraula la seva representant.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
proposició no de llei que presentem avui diu exactament: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya per tal
que reconsideri la seva postura de manera que mantingui el
tipus impositiu de l’IVA que hi havia fins ara, ja que del
contrari agreujarà la crisi econòmica que pateix Espanya i, en
concret, les Illes Balears”.

A què obeeix aquest increment? Aquest increment, i així en
paraules del catedràtic d’hisenda Manuel Lagares, ens diu: “La
urgencia para financiar un gasto público desbocado, unida a
la fuerte caída de la recaudación provocada por el
hundimiento del PIB, ha conducido a que se anunciase una
subida de los tributos para reducir un déficit público que se
aproxima al 9% del PIB y que a finales del año muy
probablemente estará por encima del 10. El Gobierno central
ha decidido subir los impuestos en una situación profunda de
crisis económica para reducir un déficit cuya cuantía no tiene
antecedentes conocidos en nuestro país”. 

Bé, vist això què tenim? Tenim un govern central que ha
tingut més de dos anys per reaccionar davant una greu recessió
econòmica i no obstant això el president Zapatero es va obstinar
a repetir fins a la sacietat que no existia tal crisi, fins que els
seus efectes van començar a ser pitjor que evidents. O sigui, el
Govern ha tingut dos anys i mig per prendre mesures per
esmorteir la crisi i no ha fet res de res. Quan per fi es va decidir
a prendre alguna mesura, ho va fer en direcció contrària al que
fins i tot els seus millors experts, com en Pedro Solbes, li
recomanaven. El Govern s’ha dedicat a aplicar, ben tard, per
cert, mesures populistes de salvació, ha aplicat pegats i
cataplasmes per continuar maquillant la realitat i deixar el país
de potes enlaire, amb una generació d’ocupació tan discutible
que queda desmentida cada mes per les llistes d’atur, com avui
ja hem dit. El 30 de juny del 2007 es varen deixar a Espanya
27.713, i avui a 31 d’octubre del 2009 en tenim 72.116. Això...,
bé, a Balears. Això és el que ens porta la política de progrés.

Tant despropòsit passarà factura al ciutadà del carrer, a les
famílies. El 96% de l’augment de la recaptació recaurà sobre les
esquenes de les classes mitges i baixes, en concret 5.100 milions
d’euros sortiran de la pujada de l’IVA, una pujada injusta i
insolidària, ja que resulta més onerosa per a les rendes més
baixes, i això si ens atenem a les previsions del president
Zapatero, que dit sigui de passada té poc art a encertar en les
seves prediccions econòmiques. L’última pujada de l’IVA del
15 al 16 que va aprovar en plena crisi del 93 i va entrar en vigor
el gener del 95 no es va traduir precisament en un increment de
la recaptació, sinó en l’augment exponencial del frau fiscal, de
tal manera que la recaptació en lloc d’augmentar va baixar.

El Govern central intenta convèncer-nos que la pujada de
l’IVA ajudarà a millorar el finançament de les comunitats
autònomes. Així anuncien que si fins ara ens donaven el 35%
del pastís ara ens tocarà el 50%, però estem parlant de xifres
percentuals, i el que finalment valdrà són els nombres absoluts.
Jo em temo que fins i tot puguem sortir perdent, ja que revisant
la recaptació dels últims anys cada vegada ha estat menor; l’any
2006 van correspondre a Balears 905.492,97 euros; l’any 2007
li van correspondre 893.806,57.

Un IVA que passa del 7 al 8% en el tipus reduït i del 16 al
18 en el tipus general és un impost que castiga a tots.
L’increment penalitza el consum i ja sabem quines
conseqüències té: continuar refredant l’activitat i per tant més
atur. Hem perdut més de 30.000 afiliats a la Seguretat Social. 

I centrant-nos en l’IVA turístic, si en el mes de juliol
semblava que existia una perfecta sintonia entre el sector hoteler
de les nostres illes i el Govern d’Espanya, ho han tirat tot a
perdre. Ni la celebració a Mallorca del Consell de Ministres
extraordinari dedicat al turisme, com tampoc el cim turístic que
va ser l’endemà amb el ministre d’Indústria, Comerç i Turisme,
no van servir perquè l’Administració central se sensibilitzés
davant els problemes del sector turístic, que és estratègic per al
conjunt de l’economia nacional i, per descomptat, vital per a la
nostra comunitat. En aquesta ocasió el passat mes d’agost els
nostres hotelers, pioners del turisme nacional, van demanar, per
experiència i a la vista del comportament de la temporada, una
reducció fiscal i fins i tot un ajornament dels pagaments.
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La resposta, com s’ha vist, ha estat la pujada del 7 al 8%,
vaja, agüita de mayo per a un sector que està demanant ajuda i
rep garrotades. Que a ningú no estranyi el malestar de la
Federació Hotelera de Mallorca, com de l’Associació Hotelera
de Menorca; les dues denuncien l’actitud d’un govern que
desconeix el funcionament del sector. Aquí permetin-me
manifestar els meus dubtes: de què ens serveix tenir una
secretaria d’Estat de Turisme si la responsabilitat de la qual és
conèixer els problemes del sector i transmetre’ls al Govern? Ja
veuen que fallen les peces, alguna cosa no encaixa. El Govern
central pot engegar plans Renove, plans E, plans de
dinamització del producte turístic, però acusa una falta de visió
global d’un sector crucial per a la nostra economia.

La Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments
Turístics va enviar al ministre Miguel Sebastián i a Joan
Mesquida, secretari de Turisme de la nostra comunitat, sengles
cartes en què avançaven el problema de la greu situació que es
crearia en el sector turístic si es fes efectiu l’anunci de
l’increment de l’IVA reduït, però res, oídos sordos. “Según
Bruno Hallé, socio de la consultora Magma Turismo -diu- la
subida del IVA en un 1% representa un 12% real sobre el
precio final”; i continua dient: “Evidentemente esto va a afectar
directamente a las cuentas de explotación de los empresarios
turísticos, muchos de ellos van a ser forzados por los
touroperadores a asumir dicho incremento, por lo que van a
entrar mesos ingresos”. 

I tornem a la CEHAT, que agrupa més d’11.000
establiments d’allotjament de tot Espanya; doncs bé, aquesta
confederació recorda que el país sofreix el desavantatge de
l’augment de la fiscalitat enfront d’altres mercats competidors,
i és que 22 dels 27 membres de la Unió Europea apliquen una
tarifa reduïda, i competidors directes de l’àmbit mediterrani
com són França i Grècia han vist reduït el seu IVA el passat
estiu. En el cas francès la reducció ha estat al 5,5%; països com
Portugal tenen l’impost establert en un 5%; en altres països,
Suïssa, Irlanda, Holanda, Islàndia, es va augmentar l’IVA de
l’allotjament en els últims anys, i tots ells han tornat a baixar-lo,
i aquí, hala!, contra tendència. 

És evident que la pujada de l’IVA repercutirà en el sector
turístic perquè els preus ja estan fixats pels majoristes de viatge
amb l’IVA actual, i aquest increment en positiu l’haurien
d’assumir les empreses, i això què farà?, restar competitivitat.
També reportarà menor contractació de personal i manteniment;
en el sector turístic el cost de personal representa un 33,2% de
la despesa total dels hotels, i això és la major partida en el
compte d’explotació. El 2007..., bé, no tornaré a parlar de l’atur
perquè ja n’hem parlat prou abans, però evidentment això de
cara a les Balears, i permetin-me que faci una menció especial
a Menorca, és evidentment una desgràcia. 

Un increment de l’IVA generarà economia submergida,
contractacions ilAlegals, provoca en suma una major precarietat
en l’ocupació, i evidentment el Grup Popular presentava aquesta
proposició no de llei perquè el Govern central es faci eco de la
nostra petició, i rectifiqui, que no augmenti l’IVA perquè tindrà
incidència molt negativa per al nostre sector turístic i per al
consum. 

M’agradaria que les paraules que aquests dies hem sentit que
el conseller Nadal va manifestar que es tractava d’una dolenta
notícia, que per una altra banda el president Antich va respondre
a una pregunta parlamentària dient que havia transmès el seu
malestar, esperem, esperem i desitgem que vostès aquí, en prova
de defensar els nostres ciutadans, el que han de fer és aprovar
aquesta proposició no de llei i demanar a Madrid que rectifiqui
aquesta mesura perquè va en contra de la nostra economia. I els
deman: és més important defensar els nostres ciutadans que no
fer “seguidisme” de la política de Madrid.

Res més, gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
faré per manera de mirar de no repetir-me en relació a tot allò
que s’ha dit en la discussió de l’anterior proposició no de llei
presentada pel Grup Popular, i miraré d’aportar-hi quina és
l’opinió d’Eivissa pel Canvi.

Tenen raó, i en això coincidim, els membres del Partit
Popular que la política econòmica del Govern de l’Estat no és
la més adequada que es pugui dur a terme, que el Govern de
Madrid no és que vagi sense rumb, sinó que en aquests moments
o en aquesta qüestió en concret el que fa és dur el rumb posat a
l’inrevés. De manera general, ho sabem, a Europa no es tendeix
a la pujada d’impostos sinó a mesures més adequades per
reactivar l’economia i per tant també controlar el deute. 

Dit això, tampoc no puc compartir el maximalisme del Partit
Popular en relació amb la pujada d’aquest 1% de l’IVA, perquè
per una banda l’IVA que s’aplica a l’Estat espanyol, i ho saben,
és el més baix d’Europa, i per tant hem de comptar que en un
moment o en un altre tots haurem d’avançar cap a una certa
homologació. D’altra banda, perquè no tots els trams de l’IVA
pugen de la mateixa manera; ho sabem: l’IVA general pujarà
aquest 2%, el reduït, al qual fa referència aquesta proposició no
de llei, un 1%, i el més reduït, el que afecta més a allò que
resulta bàsic per als sectors més desvalguts de la societat, queda
sense canvis. Per tant no crec que hàgim de treure les coses de
la seva justa mesura.
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Certament la pujada d’un 1% de l’IVA reduït no és positiva
per al sector turístic. Sabem que és el principal motor de
l’economia de les Illes Balears, però no crec que ara per ara
tampoc no estigui entre les prioritat del Govern de l’Estat la
millora de les condicions en aquests moments de la indústria
turística de les Illes Balears. Sabem que tot sovint aquests
territoris d’ultramar queden lluny. Però també sincerament li he
de dir que tenc plena desconfiança, totalment, que si aquesta
proposició no de llei del PP s’aprovàs servís per a res; en
absolut, no serviria per a res suposant que l’aprovàssim i hi
votàssim a favor. 

El Govern de les Balears, com a representació de la
sobirania popular a les nostres illes, tant de bo que hauria de
poder instar el Govern de l’Estat a mantenir un tipus impositiu
determinat, només i específicament a les Illes Balears. Això
hauria de ser possible, però no ho és. Per tant si s’aprovàs
aquesta PNL el Govern de l’Estat no en faria cap cas; no s’ha de
tenir cap bola de vidre ni tenir massa imaginació per veure-ho
clar. El que podem fer, allò que podria ser pragmàtic, tot i que
no n’estic tampoc massa segura del tot, seria proposar una
modificació d’aquesta proposició no de llei que ens presenta el
Partit Popular, en el sentit de buscar mesures compensadores
per aquesta pujada de l’IVA. 

Per aquest motiu, senyores i senyors diputats, i atenent a
aquest pragmatisme a què abans he fet referència, i en la
mateixa línia també del que s’ha intentat expressar abans,
demanaria canviar, quan diu “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d’Espanya per tal que reconsideri la seva
postura, de manera que mantingui el tipus impositiu de l’IVA
que hi havia fins ara, ja que del contrari agreujarà la crisi
econòmica que pateix Espanya i en concret les Illes Balears”,
demanaria de canviar aquest text pel següent: “El Parlament de
les Illes Balears insta el Govern central que estudiï les mesures
de compensació particularment aplicades a l’economia insular,
i en particular al sector turístic, per compensar la pujada d’un
punt de l’IVA”. D’aquesta manera mantendríem una actitud més
colAlaboradora amb el Govern de l’Estat, i si Déu hi fa més que
nosaltres potser Madrid tendria a bé arreglar aquest, podríem dir
d’alguna manera, nyap econòmic que en aquests moments ens
resulta perjudicial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
una part d’aquest debat realment s’ha suscitat a l’anterior
proposició no de llei, on el primer punt pràcticament apuntava
dins aquesta mateixa argumentació que ha fet el Grup Popular.
Ens trobam, per tant, amb la mateixa posició: per un vent estam
d’acord i compartim les crítiques a la pujada de l’impost de
l’IVA i especialment les repercussions que pot tenir per al
sector turístic, som conscients que no només competim amb
destinacions d’occident, d’Europa, sinó amb altres que tenen un
tractament fiscal distint i que això ho hauria d’haver tengut molt
present l’Estat. 

Ara, no podem compartir la manera que apunta el Partit
Popular contra la pressió fiscal en general, contra els ingressos
dins l’Estat, i per tant podríem transmetre una idea equivocada
de la nostra posició al respecte votant avui a favor d’aquesta
proposició. Vull recordar, perquè s’ha posat el gran exemple de
la Sra. Merkel, que Alemanya té una pressió fiscal superior a la
de l’Estat espanyol; per tant és important que malgrat que ara hi
faci uns retalls hi haurà una diferència encara amb la que
aplicarà l’Estat. No es poden tenir polítiques punteres en
matèria social, en matèria de prestacions, en matèria d’educació,
en matèria de salut i després no sufragar-los realment amb uns
imposts adequats. Cosa distinta és que aquesta pressió fiscal
bàsicament es faci damunt el treball, que tenguem els costs
laborals superiors a tota la Unió, bàsicament aquest 36% el punt
més elevat sigui damunt les cotitzacions en el treball, després
els imposts directes o en aquest cas els indirectes ja han passat
als directes. Nosaltres no compartim la idea que siguin els
imposts indirectes els que hagin de venir a salvar aquesta barca,
s’ha bravejat, fins i tot avui, que hi ha hagut una rebaixa
respecte de l’any 2003 en l’IRPF, en els imposts directes,
mentre que s’apugen els indirectes.

Nosaltres no participam d’aquest model, totes les frases i
arguments que ha apuntat el Grup Popular en aquest sentit les
compartim; treballarem perquè aquesta puja no es dugui a terme
a les Corts Generals en la mesura que estigui al nostre abast,
però compensant aquests ingressos per d’altres. Creim que el
que seria un error és senzillament negar aquests ingressos, a
més, tenint present que també és cert, que una part d’aquests
ingressos vénen a la comunitat autònoma de les Illes Balears a
partir que tenim el 50% de l’IVA transferit, a un moment molt
delicat, en el qual el 50% de l’IVA no representa per ventura
tant d’ingrés com representava el 33 en altres moments, perquè
realment la davallada d’ingressos per IVA ha estat espectacular.
I ho ha estat per dos motius: un, per la crisi econòmica,
indubtablement, però un altre, també molt important, pel
protagonisme que duen a terme les trames internacionals
d’evasió d’imposts, especialment en l’IVA, que tenen realment
avui un abast sobre la recaptació final espectacular i que caldria
tenir molt present a l’hora de regular i de plantar cara a aquesta
nova manera de presentar els pressuposts generals de l’Estat.

Per tant, compartim també, com a una sortida, perquè hi hagi
un missatge per enviar a l’Estat, aquesta transacció que ha fet la
portaveu del Grup Mixt, ja que no ens entendrem respecte de la
rebaixa dels imposts o arribar a la situació ex ante de l’any
2009, sí que ens agradaria enviar un missatge a les Corts
Generals que aquesta fórmula que han triat tendrà uns efectes
especialment perniciosos a les Illes Balears i a totes les
comunitats que viuen del turisme, i que, per tant, aquesta ha de
ser compensada. Per paga tenim l’exemple de Canàries, a
Canàries aquests 25.000 milions d’euros que s’han pactat a
canvi del suport als pressuposts generals de l’Estat realment
palAliaran bé aquest suport de Coalició Canària als pressuposts;
a nosaltres ens agradaria fer-ho amb mesures estructurals i no
puntuals, de conjuntura, a un suport, però en qualsevol cas,
també és cert que la majoria dels arguments que s’han plasmat
per recollir aquesta macroinversió a Canàries es donen també a
les Illes Balears, i per tant seria bo participar d’aquesta
polèmica, introduir les Illes Balears dins aquesta equació i
treure’n el màxim profit.

Moltes gràcies.



3482 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 77 /  3 de novembre de 2009

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari
Socialisrta té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que ja no és necessari repetir
arguments, perquè tot el que s’havia de dir crec que ja s’ha dit,
ara bé, jo sí que li demanaria al Partit Popular un mínim de
coherència, de seriositat i de rigor. Miri, en el darrer debat de
l’estat de l’autonomia, el Partit Popular va presentar més de 300
esmenes, jo em vaig molestar en fer els comptes, i si els
votéssim que sí, què passaria?, doncs una despesa pública de
més de 4.000 milions d’euros, per tant ... Com ho finançava el
Partit Popular?, no ho sé, però supòs que era o amb imposts o
amb endeutament, i resulta que estan en contra dels imposts i en
contra de l’endeutament, però no tenen cap escrúpol a presentar
més de 300 esmenes que suposen 4.000 milions d’euros. Per
tant, un mínim de coherència, un mínim de rigor i un mínim de
seriositat perquè el més important que pot oferir la classe
política a la societat i a l’economia és credibilitat, és generar
confiança, i l’actitud i el discurs del Partit Popular va cap a tot
el contrari.

M’agradaria que m’expliqués també, ja que rall d’un mínim
de seriositat, aquest expert que diu que incrementar un punt
l’IVA reduït implica un increment dels preus del 12%, voldria
saber si aquest és Nobel d’Economia o qui és, perquè a mi no
em quadra.

Per altra banda, el Sr. Fiol avui ha dit que no havien tingut
temps de llegir els pressuposts, però que sàpiga que els seus
portaveus arreu del territori ja han fet rodes de premsa per
explicar-los, no sé com es menja una cosa amb l’altra, i per tot
allà on han fet rodes de premsa, posen l’accent en la crítica d’on
hi ha hagut retallada de despesa pública, per tant no venguin
aquí amb aquest conte de la contenció i de l’austeritat perquè
perdem credibilitat.

(Remor de veus)

Referent ..., referent a la petició que s’ha fet que la
comunitat autònoma de les Illes Balears tengui un tracte fiscal
diferent, jo hi estic profundament en desacord, jo crec en la
unitat de mercat com a potencial que té aquest país per tirar
endavant, ara bé, el que no es pot fer és alhora fer peticions
d’harmonització fiscal amb la resta de països d’Europa, és a dir,
ens hem d’igualar amb Europa, però ens hem de diferenciat de
València o de Catalunya. No ho entenc, no em quadra.

Dic açò, i com que crec que tenim ja tots gana, ens anam a
dinar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Bé, venim aquí, se suposa, eh?, se suposa, perquè després de
sentir tot el que hem sentit i la darrera intervenció del Sr.
Carretero que més sembla un sudoku que una intervenció, ...
això, aquí defensem els interessos de les Illes Balears, no
defensem els interessos del Partit Socialista, a veure si d’una
vegada per totes se’n tem!

(Aldarull a la sala)

Home, per favor!

Els altres països han davallat l’IVA, nosaltres el pugem.
Diuen això no afectarà, aquest impost de l’1%, del tipus reduït
perjudica també les classes més desfavorides, i els pensionistes
també, perquè l’IVA, encara que avui els (...) Amb el tema de
l’IVA turístic, afecta directament la llum, l’aigua, o sigui que
tots els pensionistes es veuran afectats també amb aquest tema.
A més a més afecta la Llei de dependència, tenint en compte
que ens diuen que la pujada de l’IVA va lligada a l’objectiu
d’obtenir més recursos per a actuacions relacionades amb
l’autonomia productiva i de donar resposta a la necessitat social
de la nostra comunitat, i això ve en contestació al que ens ha dit
el Sr. Carbonero quan deia que la senyal d’identitat d’això és un
fin social, no se n’adonen de la gran contradicció en què incorre
el Govern central en vendre aquesta moto quan, com ja he dit
anteriorment i he demostrat, la recaptació serà menor i que fins
i tot els beneficiaris de la Llei de dependència pagaran en
conjunt 70 milions més per l’IVA, el reduït del 7 al 8, perquè el
reduït grava els serveis que promou la Llei de dependència, a
veure si d’una vegada per totes se n’assabenten del que parlen.

Coherència, clar que vull coherència, efectivament, però és
que aquí tenim el president Sr. Antich, vull coherència i que em
digui com és que surt al diari dient “transmite a Madrid su
malestar por la subida del IVA”, i no és coherent aquí en agafar
i votar a favor i transmetre el que demanen aquí, transmetre un
missatge a Madrid que efectivament això va contra els nostres
interessos, i això afavoreix l’atur, això ... bé, ...

El mateix argument, hi tornam una altra vegada, Sr. Antich,
vostè a una resposta al nostre portaveu va dir “crec sincerament
que això no pot acabar aquí, tal, aconseguir que no s’incrementi
aquest IVA, perquè això produirà una cadena de perjudicis,
menys turistes, menys guanys, més atur, més frau, més
contractació ilAlegal”, Sr. Antich, ara som aquí i vostè votarà en
contra que nosaltres demanem el que sembla que a vostè el
molesta tant perquè és el que fa els seus companys de Madrid?
A veure, pregunto, a qui defensem, a Balears o als socialistes?
Perquè jo ara ja no els entenc, crec que som aquí per fer feina
per als nostres ciutadans i ja ha arribat l’hora d’acabar amb tota
aquesta demagògia que fan vostès.
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Jo els deman que cal pressionar -tornant a l’eix central de la
proposició no de llei-, cal pressionar el Govern central i que tots
els parlamentaris compartim un mateix sentit, per a la nostra
economia és una greu notícia l’increment de l’IVA, hem
d’arribar a temps i demanar que es recondueixi tot aquest
assumpte abans que s’aprovi el projecte de llei de pressuposts,
tenim un secretari d’estat mallorquí i cal aconseguir que per tots
els mitjans això no s’augmenti, li demano que es preocupin més
dels nostres ciutadans i no tant dels seus partits polítics.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sugrañes. Conclòs el debat, passam a la
votació. Passam a votar. Votam.

Passam a votar. Votam.

Resultat: 24 vots a favor; 25 en contra; cap abstenció.

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