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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió. Els vull
explicar que el sistema de votacions no funciona, com vostès
saben no és molt modern i té problemes cada vegada, es
canviarà quan ens n’anem de vacances, però mentrestant els
demano comprensió, i els anirem avisant, en aquells temes que
siguin de durades de quinze minuts, als deu perquè els que
intervenguin puguin saber exactament com es troben de temps.
Els pregaria comprensió.

I començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral.

I.1) Pregunta RGE núm. 14041/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a préstecs de circulant.

La primera és relativa al préstec de circulant, que formula el
Sr. Antoni Garcías, del Partit Socialista. Té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
setmana passada, a pregunta d’aquest diputat, la consellera
d’Agricultura ens va valorar la mesura que s’havia adoptat per
tal d’avançar el 70% de les ajudes directes de la PAC, i que això
havia suposat el pagament de 9,3 milions d’euros a uns 5.000
titulars d’explotacions agràries de les Balears, als quals s’havien
d’afegir 3,3 milions més en concepte de cultius herbacis i
primes ramaderes. Aquesta acció s’emmarcava dins un paquet
de mesures més ample aprovat el setembre pel Consell de
Ministres de la Unió Europea per tal d’alleugerir la greu situació
que arrossega el sector agrari. 

Dins aquest context de crisi permanent del sector agrari
m’agradaria conèixer la valoració que fa la consellera
d’Agricultura i Pesca sobre una altra mesura adoptada, aquesta
des del Govern de les Illes Balears. 

En efecte, el passat mes de març la conselleria va convocar
una línia d’ajuts per a capital circulant per als pagesos i
pescadors de les Illes Balears. Aquests podien solAlicitar
préstecs de circulant avalats per l’entitat ISBA, i amb part dels
interessos i costos de formalització i d’aval assumits per la
Conselleria d’Agricultura. D’aquesta mesura, també se’n podien
beneficiar les cooperatives agràries. Ara que ha conclòs el
termini per a la formalització d’aquests préstecs, ens podria fer
una valoració dels resultats d’aquesta important mesura, que
també aporta liquiditat al sector primari de les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Vol fer ús de la paraula..., la
Sra. Amer.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Una valoració positiva, Sr.
Diputat, d’aquesta mesura, donada la situació econòmica; també
aquest temps, les condicions meteorològiques que no varen ser
massa favorables, consideràvem oportú posar en marxa aquesta
línia de crèdits. Els resultats efectivament consideram que ha
estat un encert, estam parlant de 299 expedients resolts, per tant
una línia de crèdits que han suposat uns 8 milions d’euros, i a
més que s’ha disposat d’aquests crèdits fins a 40.000 euros. Per
tant també amb un efecte multiplicador important, i és
efectivament donar una resposta al sector, un sector productiu,
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perquè estam parlant del sector agrari i del pesquer, una resposta
al sector en aquests moments, com deia, molt complicats.

Per tant, ja dic, no és tan sols amb aquesta línia, jo li he de
dir i ja li puc avançar abans d’acabar, que tenim noves peticions
i ens estam plantejant poder tenir una altra convocatòria en
aquest sentit, donada la resposta que també necessita aquest
sector i que l’Administració li ha de donar, especialment en
aquests moments complicats i de crisi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Garcías?

I.2) Pregunta RGE núm. 14042/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a programa sobre detecció de situacions
de violència de gènere.

Passam, doncs, a la següent pregunta. És relativa al
programa sobre detecció de situacions de violència de gènere,
i la formula la Sra. Rosa Maria Alberdi. Té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, com sap la violència de
gènere és una de les xacres més importants que encara ens
queden en aquesta societat, més important i més sagnants, i hem
de treballar per la seva eliminació tots i totes: les professions, la
societat en el seu conjunt, les famílies..., i especialment aquelles
professions que tenen més possibilitats d’ajudar les dones que
la pateixen, perquè és al sistema sanitari on van les dones amb
els símptomes emmascarats de la violència psicològica, amb els
símptomes evidents de la violència física quan els toca anar a
urgències, i és als domicilis on van les infermeres i els metges
on poden copsar també aquesta violència.

Per això és tan important que les infermeres i els metges, i
tot el personal sanitari en el seu conjunt, estiguin ben
sensibilitzats per estar atents a aquest símptoma, a aquesta
agressió que pateixen tantes dones, i alhora per donar-los la
força necessària perquè puguin buscar l’ajuda que les ajudaria
a sortir d’aquesta situació. Per això, perquè crec sincerament en
la importància d’aquesta tasca que es pot fer des del sistema
sanitari, em semblen molt importants tots els esforços que es
facin per a la sensibilització d’aquest personal, i per això li
demano si ens pot informar del programa que té endegat la
Conselleria de Salut i Consum en relació a la detecció de la
violència de gènere. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
diu fa un parell de setmanes vàrem presentar als professionals
sanitaris unes recomanacions per a l’actuació sanitària enfront
de la violència de gènere. Primer he de destacar que és el primer
cop que a la nostra comunitat s’ha posat a l’abast dels
professionals una eina com aquesta. Es tracta, per tant, d’una
passa més per afrontar aquesta xacra social que vostè molt bé ha
dit.

És un problema que ens afecta a tots, als conjunt de la
societat, i per tant el sistema sanitari i els seus professionals no
poden quedar de costat i tots hi hem d’actuar. 

És veritat que des del sistema sanitari podem contribuir a
assolir un abordatge més integra d’aquest tema, des dels
professionals d’atenció primària, que és la porta d’entrada, o des
de dispositius d’urgències, perquè els estudis ens diuen que
vénen moltes dones o vénen dones que tenen símptomes
emmascarats i per tant és una situació privilegiada d’aquests
professionals i especialment per la confiança que generen en les
dones, i això és un instrument que hem d’utilitzar.

Aquesta guia de recomanacions és una eina que pot permetre
que els professionals detectin de forma més precoç les dones
que tenguin aquest tipus de problema. És una línia prioritària de
la Conselleria de Salut, que actua de forma conjunta amb el
Ministeri de Sanitat i polítiques socials. És una estratègia que el
que intenta és, com vostè ha dit, incrementar sensibilitat,
incrementar formació específica als professionals sanitaris, i per
tant fonamentar una detecció precoç dels casos o dels possibles
casos de violència de gènere. A la vegada la nostra obligació és
millorar l’atenció sanitària i a més oferir una atenció integral i
en coordinació amb altres administracions que tenen a veure
amb aquest problema, i en definitiva després avaluar la nostra
actuació. 

És molt important que se puguin visualitzar tots aquests
símptomes emmascarats que les dones a vegades comenten
sense especificar, perquè és un tema molt delicat i és molt
difícil, i per tant és molt important la confiança que els
professionals puguin generar. Tot el que sigui un esforç per fer
detecció precoç és un deure de la Conselleria de Salut. Per tant
aquesta guia i la formació específica dels professionals sanitaris
segur que seran instruments adequats per millorar aquest
diagnòstic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. 
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I.3) Pregunta RGE núm. 14043/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla d'aprenentatge
d'anglès.

La següent pregunta és relativa al pla d’aprenentatge
d’anglès. La formula la Sra. Cristina Rita. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyors diputats i
senyores diputades. Aquesta pregunta va adreçada al Sr.
Conseller d’Educació i Cultura, i és un tema que ja és de debat
molt antic, com és la dificultat de l’aprenentatge de llengües
estrangeres per part no només dels habitants d’aquesta
comunitat autònoma sinó d’Espanya en general, dificultat que
és més greu avui en dia, que hi ha tots els programes europeus
que fan que els nostres joves tenguin l’oportunitat d’estudiar i
de fer intercanvis amb altres universitats estrangeres i per tant
és una oportunitat que poden aprofitar per als seus coneixements
específics, però que tenen aquesta trava de l’idioma. Per açò
sabem que tots els esforços que facin les administracions són
bons i que hi ha uns convenis que es van signar l’any 2007, la
nostra comunitat juntament amb el Ministeri d’Educació i
Cultura, convenis que després el 2008 crec que es van ampliar,
i volíem saber avui en dia com es troba aquest estat de la
qüestió, és a dir, quants estudiants han pogut aprofitar aquest
conveni per a l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, el Ministeri d’Educació i
Ciència i la Conselleria d’Educació varen firmar convenis en el
sentit que vostè deia, per tal que l’aprenentatge d’una llengua
estrangera facilitàs tota una sèrie de comunicacions entre les
persones dels diferents països que formen la comunitat.
Evidentment l’anglès és la llengua que més s’utilitza i per això
es va potenciar el tema de l’anglès.

Les actuacions han anat dirigides a personal tant estudiants
com també persones que ja no estan dins el món de l’educació,
però totes elles a partir de 18 anys. La finalitat, com li
comentava, dels convenis era aconseguir que es fessin cursos de
llenguatge tècnic, bàsicament el coneixement de molts dels
nostres estudiants eren bons a nivell del que estaven estudiant,
però després en el moment de comunicar-se tenien dificultats.
Això s’havia vist amb els programes d’intercanvi, com vostè ha
dit, a l’estranger. També va augmentar el nombre de grups
d’anglès a les diferents escoles d’idiomes, però això es
concretava en quatre programes concrets que la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent ha
duit a terme, i eren bàsicament cursos d’anglès general de 60
hores amb alumnes de cicles formatius de formació professional
per tal de tenir aquest coneixement de la llengua anglesa; s’han
fet 48 cursos i s’han atès 576 alumnes. A la segona línia anaven
cursos de conversa de 20 hores adreçats al públic en general, i

d’aquests cursos se n’han fet 57 amb un total de 570 alumnes.
Cursos monogràfics de 20 hores d’anglès específic per a algunes
professions que tenien contactes amb persones a les Illes
Balears vingudes de l’estranger, que n’hi ha moltes; se n’han fet
64, perdó, 8 cursos amb 64 persones; dins aquest aspecte també
hi havia gent de la universitat, persones de la universitat. I
llavors cursos intensius d’estiu de 30 hores al públic en general,
que s’han fet durant el mes de juliol, que varen suposar 27
cursos a un total de 324 persones a les escoles d’idiomes, i 21
cursos a centres autoritzats per la conselleria, en total 529
alumnes.

En definitiva, el 2008-2009 hi ha hagut 2.063 persones que
s’han pogut acollir a aquests cursos d’anglès i a aquestes
actuacions d’anglès, i han estat cursos, com no havia dit abans,
totalment gratuïts.

Gràcies, Sra. Diputada. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.4) Pregunta RGE núm. 14040/09, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la Llei
d'interrupció voluntària de l'embaràs (IVE).

Passam a la següent pregunta. És relativa a la modificació de
la Llei d’IVE, que formula la Sra. María Luisa Morillas. Té la
paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, señoras diputadas,
señores diputados. Mi pregunta va dirigida al Sr. Conseller de
Salud y Consumo.

El pasado mes de septiembre se aprobó en Consejo de
Ministros el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva e
interrupción voluntaria del embarazo para su posterior trámite
parlamentario. El texto recoge alguna recomendaciones del
Consejo de Estado. La interrupción voluntaria del embarazo,
además, se garantiza dentro del Sistema Nacional de Salud en
este proyecto de ley.

Este proyecto de ley quiera dar respuesta a carencias de la
sociedad actual. ¿Cree el conseller de Salud y Consumo que la
modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo
es necesaria?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morillas. Sr. Thomàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
molt bé sap la llei que regula la interrupció voluntària
d’embaràs és una llei de fa 24 anys i per tant nosaltres
consideram oportuna i necessària la seva revisió. I estam
d’acord en una revisió, però especialment en una llei de salut
sexual i reproductiva bàsicament per tres motius: un d’ells,
perquè s’ha de garantir dins el Sistema Nacional de Salut un
dret a l’accés als serveis de salut en temes sexuals i
reproductius; estam parlant també de formació dels
professionals, estam parlant d’educació per als nostres fills i
estam parlant d’anticoncepció i també d’interrupció voluntària
d’embaràs, independentment del nivell de renda o d’origen, de
país de procedència. També perquè inclou una perspectiva de
gènere necessària i, en tercer lloc, perquè respon a una demanda
social en el sentit que surti de la regulació del Codi Penal, com
s’ha fet a altres països del nostre entorn polític i cultural.

Consideram que des dels poders públics s’han de donar les
màximes garanties de seguretat per a les dones que accedeixen
a una interrupció voluntària d’embaràs, però també unes
garanties jurídiques tant per a les dones com per als
professionals sanitaris que en aquests moments no hi són. S’ha
de reconèixer també el dret i l’autonomia de la dona a decidir
sobre el seu embaràs. 

També per una altra cosa: perquè aquesta llei inclou la
interrupció, aquest avantprojecte de llei inclou la interrupció
voluntària d’embaràs com una prestació dins la cartera de
serveis del Sistema Nacional de Salut, i per tant tendrem
l’obligació de garantir l’accés a aquesta interrupció voluntària
d’embaràs. 

Hem de dir que la interrupció voluntària d’embaràs és un
problema de salut pública perquè en els darrers 15 anys s’ha
multiplicat per tres la seva prevalença. Hem de donar també
bones notícies: ara tenim dades de l’any 2008 que per primer
cop han baixat en els darrers quatre anys dins la nostra
comunitat autònoma. Per tant és una bona notícia i
probablement indica que determinades decisions que s’han pres,
com l’accés a la píndola del dia després, ajuden, juntament amb
altres recursos que hem posat en marxa, ajuden a modificar
aquesta tendència. Per tant és una línia de treball que hem
d’aprofundir. Sincerament pensam que és necessària una nova
valoració de la Llei d’interrupció de l’embaràs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.5) Pregunta RGE núm. 14046/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de salut d'Es
Banyer a Alaior (Menorca).

La següent pregunta és relativa al centre de salut d’Es
Banyer d’Alaior, Menorca. La formula la Sra. Misericòrdia
Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, els ciutadans de la zona centre de Menorca i els
alaiorencs en especial volem saber quan disposarem del nou
centre de salut, quan coneixerem el nou projecte, quan veurem
iniciar les obres, quan entrarà en funcionament..., definitivament
serà una realitat l’any 2010?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
sap una infraestructura sanitària no s’improvisa d’un dia per
l’altre, s’han de respectar determinats terminis, entre altres una
tramitació d’un solar de què nosaltres en aquests moments
encara no disposam, i per tant ho farem tan aviat com puguem.

Nosaltres estam treballant amb l’Ajuntament d’Alaior,
estam esperant que es completi el més aviat possible el procés
de classificació del solar com d’equipament sanitari per poder
iniciar una tramesa d’acceptació del solar i per tant encarregar
el projecte d’obra. Nosaltres ja tenim enllestit el pla funcional
i quan el més aviat possible disposem del solar podrem iniciar
un concurs d’idees l’any que ve i a continuació començar les
obres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li he de contestar, Sr.
Conseller, que un engany per molt que es repeteixi al final pot
considerar-se fins i tot una estafa, pot arribar a considerar-se una
estafa política, i jo li diré per què. El desembre..., no em pot dir
ara que hem d’agafar i fer unes grans previsions quan vostès,
des del desembre del 2007 diuen, hemerotecas hablan: “El nou
centre de salut d’Alaior que substituirà l’actual d’Es Banyer
començarà a construir-se en el año 2010 y costará 3,5 millones
de euros”. El director del área de salud de Menorca, Antonio
Gómez Arbona -exbatle d’Alaior i company seu socialista- diu:
“Siempre ha destacado esta obra como la más prioritaria que
debe acometer la conselleria en la isla; así lo acordó ya en
diciembre el consejo de gestión de salud para poner fin al
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grave colapso en la atención sanitaria que viene padeciendo
Es Banyer”. Això era el 2007.

El 25 de gener del 2009: “Alaior e Ib-salut pactan el nuevo
solar. Desde el consistorio se apunta que el suelo ya se ha
entregado y ahora todo depende de la conselleria de Salud
para que el ambulatorio entre en funcionamiento lo antes
posible. Según el gerente del Ib-salut, Sr. Antonio Gómez,
durant este año esperamos redactar los planos del nuevo
edificio para que en el en el 2010 se puedan iniciar las obras.
Ésta será la mayor inversión en la isla en materia de salud
después del hospital Mateu Orfila”. Última noticia el novembre
del 2009: “el Govern se olvida del nuevo centro de salud
porque no ha reservado partida alguna -tan important era- ya
que no tenemos parcela”.

Als alaiorencs i a tots els ciutadans que reben els serveis de
la zona centre de Menorca no ens interessen res les seves
bregues polítiques entre els mateixos companys de partit. L’únic
que li dic és que vostès ens han enganat, als menorquins i als
alaiorencs, en particular, el que volem i exigim a aquest govern
és prou, prou de política de paraules, més política de fets i
permetin-me que els digui que aquestes actuacions són
polítiques gens saludables. Per favor, digui’ns quan tendrem el
nou centre de salut que, segons vostè, era prioritari i la inversió
més important després de l’hospital Mateu Orfila a Menorca.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, a vegades hi
ha projectes que no surten al ritme que un desitjaria i
d’exemples, si vol tirar d’hemeroteca, en pot treure molts. Ara
no hi ha l’anterior consellera, però jo li podria mostrar notes de
premsa de l’anterior conselleria, de centres de salut, que encara
ni han començat i el Sr. Batle d’Inca en sap un poc, d’això.

Miri, nosaltres feim coses, hi ha projectes que van més lents,
encara no tenc aquesta cessió del solar, però nosaltres no ens
aturam, a Es Banyer no ens hem aturat, ara tenen un metge i una
infermera més. A l’anterior legislatura no es va fer. Han pogut
davallar de 1.800 i busques targetes sanitàries a 1.600 targetes,
han disminuït al voltant d’un 10% la feina que tenen. Per tant,
tenen millors condicions per atendre els ciutadans, i nosaltres
feim coses. Nosaltres vàrem prendre una decisió, vàrem fer en
sis mesos un centre de salut nou a Maó amb una inversió de
menys de mig milió d’euros. O sigui, feim coses, però a vegades
el ritme de les coses depenen d’aquesta administració o d’altres.
No es preocupi, nosaltres donam solucions. 

Miri, abans que acabi aquesta legislatura prop de 500.000
persones d’aquesta comunitat tendran infraestructures noves en
atenció primària. Nosaltres feim coses, donam solució. Qualque
projecte s’endarrereix? Evidentment, però mentrestant nosaltres,
per exemple, a Es Banyer, que a vostè li preocupa, hem
augmentat la dotació de professionals. Nosaltres ho hem fet,
altres no ho varen fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.6) Pregunta RGE núm. 14048/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política del Govern en relació amb els
camps de golf.

La següent pregunta és relativa a la política del Govern amb
relació als camps de golf. La formula el Sr. Antoni Pastor. Té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Creguin-me que és difícil,
per a aquest grup, saber quina és la postura del Govern i no ens
queda més remei que, a vegades, haver de repetir les preguntes
perquè segons quina part del Govern et contesta pensa d’una
manera i segons quina part et contesta pensa d’una altra. La
setmana passada el president va dir que la crisi que hi havia
hagut institucional no era del Govern, era del Consell de
Mallorca, però la veritat és que la crisi es va resoldre en el
Consolat de la Mar. Per tant, jo crec que era una crisi que
afectava el Govern. I com que afectava el Govern volem saber,
i volem dur al Parlament, una qüestió molt important que és la
política de camps de golf, una política que cada vegada que la
toques crea una crisi en aquests partits. Primer va ser Muro,
després va ser Campos, després va afectar el Consell Insular de
Mallorca i va acabar afectant el Govern, com va reconèixer el
president. Això va acabar amb una amenaça a Unió Mallorquina
que retirés una esmena referida, precisament, a un camp de golf.

Fa quinze dies el màxim responsable de Turisme va fer
alabances d’aquest turisme, del turisme de golf, a més, va dir
que ell estava d’acord amb l’Associació Hotelera que defensava
la construcció d’un camp de golf, en aquest cas del camp de golf
de Son Baco. Avui la incògnita no és què contestarà el Govern,
és qui contestarà del Govern. Primer havia de contestar el Sr.
Grimalt, no ho va voler fer, després el Sr. Moragues tampoc no
ho va voler fer, veurem qui és que avui em contesta.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Vegem la incògnita, qui contesta? Sr.
Vicens, té la paraula.

(Remors de veus)

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

Ja veig que despert sensibilitats. Miri, Sr. Pastor, jo sí li vull
contestar i amb molt de gust. Primer, la política del Govern
sobre els camp de golf és una qüestió, en gran part, que,
evidentment, està en mans dels consells, però pel que fa al
Govern hi ha una qüestió molt clara, hi ha uns acords de
Govern, que vostè coneix perfectament, i també hi ha una
normativa aprovada durant aquesta legislatura. A la seva
pregunta li puc assegurar que el Govern no pensa canviar la
seva política en matèria de camps de golf, independentment de
respostes a preguntes que pugui haver-hi i, sobretot,
independentment d’interpretacions a respostes que pugui haver-
hi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. És simptomàtic, i crec
que és d’agrair en aquest cas la sinceritat d’aquest govern, que
faci contestar el Sr. Vicens de quina és la política d’aquest
govern en camps de golf. Clar, és que la política en camps de
golf d’aquest govern, precisament, la marca el seu partit. Això
és d’agrair. Nosaltres ens pensàvem que la marcaria el Govern,
que la marcaria el Partit Socialista Obrer Espanyol, que quan va
governar va fer camps de golf a Calvià, per tot arreu de tota
Mallorca, però no, la contesta vostè. A més, precisament una
pregunta que va dirigida al president, que sabíem que no la
contestaria, però pensàvem que hi hauria la cortesia que algú del
seu govern, no del seu, del seu govern, però, ni tan sols, aquesta
cortesia. M’ha contestat l’altra part del Govern. Possiblement
haurem de fer una pregunta la setmana que ve per saber què
pensa l’altra part d’aquest govern.

(Algunes rialles)

Mirin, vostès, en aquest govern tenen el Sr. Antich d’una
cama, el té Unió Mallorquina, i de l’altra cama el tenen vostès.
Creguin-me, l’altre dia que tenia mal de queixal pens que
precisament no eren els queixals que li feien mal. 

(Més rialles)

Creguin-me. Vostès estiren tant aquest govern que un dia o
l’altre el rompran i, precisament, aquesta és una bona mostra.
Vostès, en definitiva, no tenen política en camps de golf.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Sr. Pastor, vostè fa uns equilibris sobre la
composició del Govern realment impressionants, entre d’altres
coses li record que aquest govern, evidentment, està format pel
Partit Socialista i també per altres grups. Miri, amb el camp de
golf, que veig que li interessa poc realment el camp de golf,
però jo li contest la pregunta, amb el camp de golf li record que
hi ha la Llei 4/2008, que vàrem aprovar aquesta legislatura i que
no solament, i a més estic molt orgullós que el meu departament
la impulsàs com a avantprojecte, li dic per aquestes
diferenciacions que fa vostè, doncs miri, resulta que aquesta llei
fa no solament derogar íntegrament la Llei de camps de golf del
88 sinó que, a més, diu que s’haurà de menester declaració
d’interès general i estableix tota una sèrie de criteris
d’inoportunitat, és a dir, d’incidència sobre la incidència
territorial ambiental que puguin tenir i posa, ben clar, que en cap
cas no es podran contemplar usos residencials o usos
d’allotjament turístics en qualsevol de les modalitats existents.

Això opina el Govern i, evidentment, independentment de
la promoció que es pugui fer, a nivell turístic o el que sigui, dels
camps de golf que hi ha en aquests moments. Això opina el
Govern. Ara bé, a vostè que li interessen tant les opinions
particulars, jo li puc donar la meva també i de pas vostè aprofita
la següent setmana per demanar-li a un altre conseller. 

Miri, la meva particular és que camps de golf a Mallorca ja
n’hi ha suficients, n’hi ha 23, i tenen una ocupació que no està
en la seva totalitat i, a més, això ho diu, precisament, el
president dels majoristes de viatges dels camps de golf, Peter
Walton, que per octubre va dir, clarament, que Mallorca té
suficients camps de golf amb els 23 actuals i que no en necessita
més. A més, li vull recordar que els camps de golf sempre han
estat en aquesta terra gràcies al seu model territorial, que va fer
el seu govern, l’excusa per construir, en sòl rústic, hotels,
apartaments i altres edificacions. I això Mallorca ja no ho pot
suportar més, Sr. Pastor. Per tant, si algú, com vostè o qui sigui,
té nostàlgia del model territorial anterior allò que ha de fer és
dir-ho ben clar i actuar en conseqüència.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.
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I.7) Pregunta RGE núm. 14047/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a supressió de les oficines liquidadores de l'Impost
de transmissions i successions.

La següent pregunta és relativa a la supressió de les oficines
liquidadores de l’import de transmissions i successions, i la
formula el Sr. Josep Juan i Cardona. Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ha transcendit que és intenció del
Govern suprimir les oficines liquidadores de l’import de
successions i donacions existents, ara, en seu de registres o en
colAlaboració amb els registres de la propietat i els volen
eliminar de totes les illes i concentrar-les a l’administració de la
comunitat. Volíem saber quina és la raó que condueix a aquesta
intenció.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sr. Manera, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com saben el
pressupost, el projecte de llei dels pressuposts del 2010,
contempla una reducció important dels comptes públics de
l’ordre del 5% en termes generals, i en algunes conselleries de
l’ordre del 15% de caiguda. Algunes entitats que depenen del
Govern, com és l’Agència Tributària, experimentarà també una
reducció pressupostària de l’ordre del 15%. Això, evidentment,
obliga a polítiques d’estalvi en la gestió que és la causa central
per la qual, precisament, es farà aquesta operació de reorientació
dels recursos i d’estalvi econòmic. Aquesta és la primera causa.

I la segona, és utilitzar, precisament, els recursos de
l’Agència Tributària, que com saben és de creació del dia 1 de
gener del 2009 i, per tant, té una activitat a desenvolupar, que ha
impulsat ja una sèrie d’activitats i d’administració telemàtica
que també genera, al nostre parer, estalvi possible per assumir
aquestes competències. Aquestes dues causes, per tant, són les
que expliquen aquesta reducció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. Conseller, almenys ja aclarim quins són els motius. La
qüestió és que, des del nostre punt de vista, aquests motius no
justifiquen aquesta supressió. Primer de tot, perquè els ciutadans
es mereixen un bon servei; eliminar les oficines liquidadores,
sobretot a la part forana de Mallorca i a les illes menors,
significa un tractament discriminatori cap a aquests ciutadans;
deixar unes simples bústies a les illes menors perquè tot es
tramiti a Mallorca significa llevar un servei, de fa més de 150

anys, que tenen els eivissencs, menorquins i formenteres. No
només això. Miri, Sr. Conseller, amb les dades que jo tenc l’any
2008 les oficines actuals, amb el conveni que tenen amb els
registradors, han revisat liquidacions per un import de 27
milions d’euros, mentre que les oficines de la comunitat només
arriben a 18. 

En aquest moment vostè sap que per especialització dels
tècnics que fan aquestes revisions cada document que es
presenta a registre és examinat, vostè sap que, en aquest
moment, és impossible que l’Agència Tributària faci o presti
aquest servei. Per tant, la capacitat recaptadora de la comunitat
és previsiblement inferior a la que en aquests moments es presta
amb els serveis actuals. No només això. Crec que tenir gent
especialitzada, com la que tenim, voler llevar-la i plantejar-ho
a departaments que en aquests moments no tenen la dotació de
funcionaris ni de mitjans suficients és anar cap a un fracàs, és
anar, senzillament, a perdre recursos i, sobretot, a perjudicar un
servei que fins ara avui funcionat bé. És a dir, fins ara crec que
ningú no tenia cap queixa d’aquest servei, fins ara s’havien fet
les coses bé, ara hem de llevar allò que funciona bé per intentar
una aventura i, sobretot, per fer-se una foto amb l’Agència
Tributària nova. 

Sr. Conseller, li prec que es replantegi aquesta situació,
almenys pel que fa al servei, almenys pel que fa al procés de
liquidació, faci allò que toca que és mantenir la situació i no
empitjorar-la. Sobretot, li record que per a les illes menors això
significa una passa enrera molt important. Clar que vostè ens té
acostumats, li vull recordar que l’any passat el seu invent va
consistir a llevar el dret civil per propi de les illes menors,
d’Eivissa i de Formentera, per unificar-ho amb el dret mallorquí
a efectes de pagar imposts. Ara, el nou invent ... -es va impedir,
gràcies a Déu va reflexionar i es va evitar-, i ara el nou invent
és llevar les oficines liquidadores de les illes menors perquè es
pugui fer tot des de Mallorca i els eivissencs i els menorquins
tenguin pitjor servei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Sr. Manera, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, crec que vostè mescla una cosa
amb l’altra, mescla temes jurídics amb temes d’operativitat de
l’Agència Tributària. L’Agència Tributària és de les Illes
Balears i té infraestructura a Menorca, a Eivissa i a Formentera.
Sí, Sr. Cardona, té infraestructura a les illes, també, i aquesta
agència tributària s’ha de desplegar, tenim els instruments i
tenim els tècnics. Li vull dir que aquestes decisions no
obeeixen, en absolut , a qüestionar la feina professional i tècnica
de les oficines liquidadores, som conscients que parlam de bons
professionals, però també som conscients que nosaltres tenim
personal disponible i tenim la infraestructura adient per tirar
endavant un projecte que representa un estalvi de 4 milions
d’euros cada any a la comunitat autònoma. Vàrem començar
amb 6,4 milions d’euros, el 2007, passàrem a 4 milions el 2008-
2009 i hem d’arribar a un estalvi major. Per què?, simplement,
els ingressos han caigut de manera dràstica, hi ha una reducció
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pressupostària i ens hem d’ajustar a aquesta realitat, també
l’Agència Tributària, i ho farà amb recursos propis utilitzant
eines telemàtiques i amb l’experiència dels seus tècnics que són
molt bons i estan per totes les Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. 

I.8) Pregunta RGE núm. 14044/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a torrents netejats a Eivissa en virtut del
Pla d'actuacions acordat entre el Govern central i
l'autonòmic.

Passam a la següent pregunta. És relativa a torrents netejats
a Eivissa en virtut del pla d’actuacions acordat entre el Govern
central i l’autonòmic. La formula el Sr. Miquel Jerez. Té la
paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Donada la importància que té la neteja de torrents i altres
actuacions hidrològiques a l’illa d’Eivissa per tal d’evitar
situacions no desitjades com pugui ser la destrucció del medi,
els desbordaments en èpoques de pluges dels torrents, els
desplaçaments de terres i en general la seguretat de les persones
voldríem saber, Sr. Conseller, quants de torrents a Eivissa s’han
netejat en execució del pla d’actuacions pactat entre el Govern
central i el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, vostè em demana quins
torrents s’han netejat en execució del pla d’actuacions pactat
entre l’Estat i la comunitat autònoma, com vostè sap el conveni
del 2009 no està signat. Per tant, no es pot haver executat res en
virtut d’un conveni que no està signat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, no hi ha cap torrent netejat a l’illa d’Eivissa. Hem
tengut notícies que, efectivament, hi ha 28 actuacions pendents
de la Conselleria de Medi Ambient, pendents, efectivament, de
vostè. A part d’això, hi ha dues qüestions que al Grup
Parlamentari ens preocupen i moltíssim, en primer lloc, que això
no s’hagi materialitzat. És a dir, que no es recondueixin torrents,
que no s’habilitin i construeixin passos elevats i ponts i que no
s’evitin desbordaments de torrents, amb el perill que té això per
a la seguretat de les persones i en particular per a les propietats
privades. Això respon a una cosa ben senzilla, a la seva pròpia
inactivitat, una inactivitat, com dic, susceptible de provocar
importants mals en èpoques especialment de pluges.

En segon lloc, també ens preocupa i moltíssim, que aquest
govern està immers en una tendència certament perillosa i que
s’ha d’evitar. S’ha d’evitar que Eivissa sigui l’illa pobra en
matèria d’inversions i en aquest cas Eivissa continua sent, per
a la seva conselleria en particular i per a les altres en general,
l’illa pobra. Li deman que vostè, Sr. Conseller, inverteixi
aquesta tendència, aquesta tendència vostè aquest exercici no la
podrà evitar perquè l’exercici està a punt d’acabar, però en
qualsevol cas li deman responsabilitat, li deman que faci el que
sigui perquè aquestes actuacions es materialitzin a l’illa
d’Eivissa, que no només la inversió se centralitzi en particular
a l’illa de Mallorca i en aquest cas també a l’illa de Menorca.
Eivissa també existeix. Fora de Mallorca també hi ha vida.

Per tant, Sr. Conseller, li deman que exerceixi la seva
responsabilitat, li deman que signi el conveni que hagi de signar
i que reclami aquests 15 milions d’euros que ara s’han reduït
precisament a la meitat, i vostè ho sap, a menys de la meitat, a
6 milions d’euros, i que amb aquests 6 milions d’euros el seu
pla, el nostre pla, i les actuacions que s’han de materialitzar a
Eivissa amb dubtes es podran executar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Grimalt.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, per a mi vostè no ho ha
acabat d’entendre. És a dir, jo li he dit que en execució de
l’acord amb l’Estat no hem fet res. Això no vol dir que no
haguem fet res. Evidentment perquè no podíem deixar a Eivissa
sense fer cap actuació amb el que duim d’any s’han fet
actuacions de neteja i manteniment als torrents de Sa Llavanera,
Es Regueró, Buscatells, Sa Feixa Negada, Es Verger, Sa Plana
d'en Vidal, Ses Vinyes, En Casals, al canal de sortida del Prat de
Ses Monges, En Capità, Fita i la font d’Es Murtar; per tant
actuacions a Eivissa se n’hi han fet, però evidentment no se n’hi
han fet amb càrrec als pressuposts generals de l’Estat, que era
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el que ens hagués agradat, sinó amb càrrec als pressuposts de la
conselleria.

A banda d’aquestes actuacions, també des de l’Agència
Balear de l’Aigua, ja han obert pliques i per tant dins aquest mes
de novembre licitaran dues actuacions importants: una a Sant
Antoni, amb un pressupost de mig milió d’euros, concretament
al torrent des Regueró, creuament amb el Camí des Regueró, on
endegarem el torrent, atès que actualment es comparteix llera i
camí, i al torrent d’en Xanxo, augmentant el pas de la carretera
de Sant Antoni a Santa Gertrudis i endegant un tram del torrent,
això al municipi de Sant Antoni. I al municipi de Santa Eulària,
també ja s’estan obrint pliques i adjudicarem aquest mes
450.000 euros al torrent de Ses Vinyes, al costat de s’escola de
Jesús, on dóna problemes d’inundacions i no està definida la
llera, i al torrent del Pep Salvador on es farà un pont per
travessar la carretera de Sa Caleta, tot això amb un programa
per donar solució als punts negres de la xarxa a Eivissa,
especialment en els encreuaments amb les carreteres.

Ara bé, això ho fem amb pressupost de la Conselleria de
Medi Ambient i evidentment el que ens agradaria és poder fer
també actuacions amb càrrec al conveni amb l’Estat i que, per
tant, l’Estat ens ajudàs a poder fer moltes més actuacions a
Eivissa, a Menorca, a Mallorca i a Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Grimalt.

I.9) Pregunta RGE núm. 14045/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abandonament escolar a les Illes
Balears.

I passam a la següent pregunta, relativa a l’abandonament
escolar a les Illes Balears i la formula el Sr. Miquel Munar.

Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Quina opinió li mereix al conseller d’Educació del
Govern de les Illes Balears que les nostres illes liderin el
rànquing d’abandonament educatiu per comunitats autònomes?
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, ésser a un rànquing en
el lloc més baix crec que em produeix preocupació i crec que a
tots els que són dins el món educatiu i fora del món educatiu
també els deu produir preocupació.

El que li vull dir és que això són dades del 2007, no són les
del 2009, i sense llevar importància al que vostè diu, també li
vull dir que són unes dades que es recullen de la població activa
i que, tenint Balears un percentatge menor, hi pot haver
elements que distorsionin aquests resultats. És una cosa que s’ha
de tenir en compte perquè, a més, així es manifesta en el mateix
estudi.

Quant a com es pot solucionar, perquè vostè em demana què
em preocupa, jo li dic que em preocupa moltíssim, que hem de
trobar solucions, però aquestes solucions no basten només amb
actuacions puntuals sinó que implica un acord de moltes parts
de la comunitat educativa i també del món empresarial i del
món sindical, també no educatiu. Per tant, crec que la
preocupació que tenc crec que és la que tenia el conseller
anterior a jo i al d’abans i al d’abans, perquè aquesta situació no
és del 2007 sinó que la duem arrossegant des de fa molt temps.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, o senyores diputades,
senyors diputats, a mi no em resol res que vostè em digui que té
una preocupació. Amb referència a les xifres, les xifres són del
Ministeri d’Educació 2008-2009, però bé, això no té
importància, nosaltres lideram el rànquing d’abandonament
escolar, punt 1.

Punt 2, si no hi ha un bon diagnòstic, vostè ho deia l’altre
dia a la compareixença seva, no hi ha un bon tractament. La
meva opinió és que el que fem és diversificar culpes, culpar-nos
que la resta de governs, que la comunitat educativa; la realitat
objectiva és que aquesta comunitat lidera l’abandonament
escolar, 10 punts per damunt la mitjana estatal, 10 punts, que,
a més, ja supera la mitjana europea.

A mi el que em preocupa és que si no tenim un diagnòstic
acurat i encertat de quin és el problema, tots els que som aquí
som suficientment sensats com per saber que la nostra
comunitat té una casuística específica, perquè té molts
nouvinguts, però damunt totes aquestes constants hi ha d’haver
una possibilitat d’intervenció; és a dir, la gent que ve
nouvinguda aquí, al meu parer o al parer del nostre grup, no hi
ha condicions, és a dir, tots els que s’integren al model educatiu
no hi ha drets i deures, diuen que tenen aquesta possibilitat ja
mitja enxarxada de fer un decret de drets i deures, però avui no
en tenim. És a dir, aquí no sabem exactament per què es dóna
aquest abandonament, però sobretot hi ha un menyspreu pel
coneixement.
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No podem fer un canvi de model, que tots en parlau, de
passades del BLOC, bé això del BLOC deu ser inconscient, lo
del ladrillo, bé, doncs això; si ho volem substituir hem
d’apostar pel coneixement i aquesta aposta, al meu parer, no es
dóna.

I li vull dir una cosa, amb tota sinceritat, hi ha una corrupció
que cavalca i que hi ha un menyspreu a tota la política, però hi
ha una altra forma de corrupció, que és la de no fer res. Aquest
govern, amb tots els meus respectes, ...

(Remor de veus)

Posau-vos tranquils, això està escrit a totes les
hemeroteques, deixar de gestionar, deixar d’abordar els
problemes i deixar de donar solucions als nostres ciutadans és
una altra forma de corrupció, vos agradi o no.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, vostè ha fet una
sèrie de plantejaments, hi ha una cosa clara, el que ens passa a
nosaltres passa pràcticament a totes les comunitats autònomes
de Llevant, Múrcia, València, Andalusia, Canàries i Balears,
nosaltres som els darrers, d’acord, segons ens diuen. Ara, hi ha
una qüestió clara i és que hi ha una diferència de deu punts, no
es dóna cap cas que entre un informe d’un any i el següent, 2007
i 2008, 2006 i 2007, perdó, hi hagi deu punts de diferència,
estam convençuts que hi ha un error. Això no obvia que hi hagi
un problema de fons i aquest problema de fons el tenim
diagnosticat, Sr. Diputat, està claríssim que l’hi tenim.

Perquè en aquesta comunitat tenim que l’atracció al mercat
per part dels joves és molt fàcil i hi tenen molt, hi tenien, hi
tenien molta accessibilitat, per tant era un enganxament de cara
que les persones poguessin sortir i colAlocar-se ràpidament a fer
feina. Una altra, hi havia una mobilitat que, com vostè diu, és
forta dins la comunitat, una arribada de nouvinguts que en sis
setmanes que duem de curs, li puc dir que ja tenim les dades
aquí i tenim 375 alumnes que han vengut de l’estranger i 94
alumnes de l’Estat espanyol; li puc dir que això normalment no
sol passar a cap altra comunitat autònoma. I aquí, tenint encara
un problema fort i profund de crisi, com tenim, econòmica.

Per tant, el tema social és una de les coses, la baixa
consideració per part de les famílies també i després també s’ha
de dir una cosa, i també la vull dir, que hem fet una quantitat de
coses, el que sí està clar és que hi ha una sèrie de programes que
a vostè li vaig enumerar l’altre dia i els coneix perfectament,
com poden ser el de reforç i orientació de suport als centres;
programa de reforç i aprenentatge; el programa de reforç a
l’estiu; programes de (...) professional per a alumnes de
formació professional.

I li puc anunciar una altra cosa ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs, tendrà ocasió.

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

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.10) Pregunta RGE núm. 14049/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creixement del PIB a les Illes Balears
per crear llocs de feina.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa al creixement del PIB a les
Illes Balears per crear llocs de treball i la formula el Sr.
Francesc Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. President, aquest capítol de preguntes sempre acaba d’una
forma misteriosa, és a dir, sabem com serà la pregunta, però no
sabem com serà la resposta. Sense anar més enfora, la setmana
passada li demanava al president per la cohesió del pacte de
govern arran del posicionament d’Esquerra Unida respecte
d’una reunió que havien tengut i la contestació a la seva
intervenció final va ser sobre les ART i va ser sobre el
creixement de la construcció dins les Illes Balears. Això està bé,
perquè forma part del suspens que hi ha d’haver a un Parlament,
i també del dret, naturalment, de qui contesta a contestar el que
vulgui.

El que passa és que això estigui bé ens permet arribar a
sentir coses vertaderament sorprenents o almenys per a mi
mateix. He de dir, Sr. President, senyors diputats, que vaig
haver de recórrer fins i tot al Llibre de Sessions de la setmana
passada, per cerciorar-me de l’expressió que vostè va tenir aquí
respecte de totes aquestes qüestions i molt especialment d’un
petit paràgraf que li llegiré: “M’espanta veure alguns dels
diputats que han intervengut dient que si tornam a créixer per
damunt del 3% això és el caos”, va dir vostè la setmana passada.

Jo li deman, Sr. President, quin nivell de creixement
considera necessari a les Illes Balears per tornar crear treball,
per tornar crear ocupació en aquesta comunitat?
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, intentaré
contestar-li el que em demana, em sap greu si a qualque
moment vostè creu que no li contest. Efectivament, va ser una
expressió que va anar seguida de si això significava continuar
amb l’antic model i per tant continuar creixent més d’un 3%
amb una determinada forma de créixer.

I efectivament, miri, la pregunta em diu quina és la quantitat,
i jo crec que aquí el gran debat en aquests moments és com s’ha
de créixer, sense perjudici que si es creix bé bo és que es creixi
molt. Per posar-li un exemple, els Estats Units han recuperat el
creixement un 3,5% i continuen creant atur; és a dir, per tant, és
molt clar que és molt important com creixem. Per tant, en
aquest sentit tot el que som per (...) de millora del model va
precisament en aquesta línia.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Sr. President. Naturalment, no ha contestat, com era
previsible, la pregunta que li he fet. No ha determinat, segons la
seva opinió, quin és el nivell de creixement òptim per a aquesta
comunitat per poder dir que tenim creixement.

Els experts assenyalen que a nivell general i a Espanya en el
seu conjunt s’ha situat, a la darrera sèrie dels darrers quinze
anys, envoltant el 3%, per tant per davall del 3% és molt difícil
que es creï ocupació. Per tant, si estam per davall del 3%, Sr.
President, som, no sé si en el caos, però en una situació molt
dolenta en la qual hem tocat fons.

Vostè fins i tot em demanava, en aquesta mateixa
intervenció, que llavors vostè s’hi ha referit, quin era el nostre
model de creixement. El nostre model de creixement no és
menysprear el sector de la construcció, no és dir que no s’ha de
construir, però no és pensar, com vostè pensa i ens acusa
reiteradament, que nosaltres volem que el sector de la
construcció sigui l’únic motor del creixement d’aquesta
comunitat, mai no ha estat així i mai no hem volgut que sigui
així. El que no es pot fer, com es fa reiteradament, és
menysprear un sector que, com li vaig explicar la setmana
passada, genera i dóna feina a subsectors molt rellevants
d’indústries que cooperen amb la construcció, d’indústries que
són molt rellevants dins la nostra comunitat.

El nostre model és que hem de tornar a creixements i hem de
tornar a creixements del 3%, encara que això per a vostè sigui
el caos, hem de tornar a creixements del 3% perquè, si no, no
sortirem endavant com a comunitat, no sortirem endavant com
a país. I s’ha de fer de la mà de tots els sectors i de totes les
indústries i naturalment també del sector de la construcció, no
a costa del sector de la construcció, però no sense el sector de la
construcció. Amb el sector serveis, que és un dels grans motors

d’aquesta comunitat, amb els nous sectors que puguin sorgir de
l’I+D+I i, en definitiva, impulsant un canvi, Sr. President, que,
per desgràcia, no veurem aquesta legislatura. Aquesta
legislatura, Sr. President, no creixerem ni el 3 ni el 2 ni l’1,
probablement, aquesta serà una legislatura de decreixement i
haurem d’esperar unes noves eleccions i un nou govern que
permeti a aquest país sortir endavant.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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. Està clar que si
hem de parlar de model de creixement i hem de fer la
demagògia que vostè ha fet amb aquesta darrera frase, la veritat
és que poca serietat posarem en aquest tema.

El primer que li vull dir és que aquest govern no menysprea
el sector de la construcció, però si créixer més d’un 3% és a
base de fer noves urbanitzacions li puc assegurar que no val la
pena; no menysprea aquest sector de la construcció, perquè li
diré una cosa: en aquests moments el sector de la construcció
s’aguanta gràcies a l’obra pública, gràcies a l’obra pública, no
gràcies a l’obra privada, per tant aquest govern no el menysprea.

Sr. Fiol, el debat és com creixem. Miri, del 99 al 2003 vàrem
créixer un 2,5 i vàrem augmentar un 20% les afiliacions a la
Seguretat Social i baixàrem l’atur en un 52%, i vàrem créixer un
2,5. I vostès, del 2003 al 2007 vàreu créixer envoltant un 3% i
també es va crear ocupació, però el que el CRE i diu tothom en
aquests moments és que, efectivament, durant tot aquest temps
hem perdut productivitat i hem perdut rendibilitat. Per què?
Perquè, efectivament, tenim una mà d’obra intensiva i un nivell
de creixement en algunes activitats molt expansionistes, que va
ser el que es va donar durant l’anterior legislatura. I això fa que
de cada vegada siguem més els que ens haguem de repartir la
renta per càpita. I això fa que aquests grans augments de
població que hem tengut, gràcies a aquest tipus de creixement,
en aquests moments ens situïn a nivell de comunitats autònomes
per baix de la mitjana per càpita de tota Espanya.

Per tant, efectivament, créixer més d’un 3%? Sí, però amb
bones activitats. Efectivament, en parlàvem, en temes basats en
el coneixement. Nosaltres parlam amb el sector de la
construcció perquè s’especialitzi en tota una sèrie de temes, com
per exemple la rehabilitació, li volem donar suport al sector de
la construcció, Sr. Fiol. Però, clar, aquesta millora ve de la mà
de moltes distintes actuacions.
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Efectivament, miri, a l’anterior pacte de progrés es va fer un
pla en I+D+I, el primer en aquesta comunitat autònoma,
Catalunya anava pel tercer pla. Vostès el seguiren, vostès el
seguiren 2003-2007, i en aquest moment nosaltres hem fet el Pla
de ciència i tecnologia. Miri, a un moment de contracció, que
efectivament tenim creixements per baix del zero, és a dir que
per tant és un moment de contracció, a un moment de contracció
hi ha determinades empreses que creixen, que creixen molt bé,
són precisament aquelles que estan basades en el coneixement
i per tant tenim empreses en aquesta comunitat autònoma que
creixen molt bé. Per tant, en aquest sentit es tracta de reforçar
els sectors tradicionals i per tant millorar tota la nostra oferta
turística; diversificar el sector serveis; donar suport a tot
l’I+D+I, perquè ajuda a crear nous sectors de feina i a la vegada
ajuda a millorar tota la nostra indústria tradicional i tenir molta
mesura del territori. Aquests són alguns dels temes ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies ...

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

... per a la millora del model que nosaltres volem impulsar.

Efectivament, Sr. Fiol, aquests són alguns dels temes. A mi
em sap molt de greu si a vostè no li agraden, però aquests són
alguns dels temes que nosaltres volem impulsar.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 8340/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el programa Proagro.

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

Qui em demana la paraula? El Sr. Cardona?

Té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Això no funciona. Temps lliure?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara, quan faci deu minuts l’avisaré.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Presidenta,
començam o iniciam aquest debat primordialment per la
situació que es troba l’agricultura i concretament el sector
ramader a les Illes Balears.

És ver, no vagi per dit, que estam en una situació general de
crisi; és ver que no només el sector primari és el que està en una
situació tremendament compromesa i és ver també, i ja m’avanç
a les excuses que solen posar sempre, és ver també que la
situació de crisi no només es produeix a les Illes Balears sinó
que també es produeix fora, a Espanya o a Europa. Però el que
sí és cert és que el sector més dèbil és el sector primari i que els
indicadors econòmics marquen que qualque cosa s’ha fet
malament aquí, que qualque cosa s’ha fet malament a Balears
perquè estam en pitjor situació que el mateix sector a altres
indrets de la península o d’Europa. Per tant, vagi per dit: hi ha
crisi fora, però aquí nosaltres tenim qualque cosa a veure amb
el que hem fet, bastant, Sra. Consellera.

I jo ja li he dit o ja ho he dit infinitat de vegades, la situació
del sector de vacum avui és econòmicament insostenible, i el
sector de vacum de llet a les Illes Balears està en una situació de
colAlapse. No sé si a base de repetir-ho aconseguiré que el
Govern en sigui conscient, però avui per avui les explotacions
no són rendibles de cap manera, les explotacions ramaderes no
són rendibles de cap de les maneres, i en això hi té molt a veure
el Govern de la comunitat autònoma.

Si avui som aquí debatent aquesta qüestió és perquè totes les
preguntes, compareixences, iniciatives, discussions en fi que
s’han fet i s’han dirigit a la conselleria no hem tengut o millor
dit han tengut totes el mateix resultat: res; de tot el que s’ha dit,
de totes les promeses que s’han fet, de totes les actuacions,
fotos, retrats, compareixences, anuncis de grans quantitats de
sous, de doblers que diuen a Mallorca, per als ramaders, el
resultat és res, cada dia anam més endarrera. Molts discursos,
molta promesa, molta foto, molt de vídeo, fins i tot a You Tube,
però d’ajudes reals, d’ajudes que els pagesos toquin, poques,
res.

El Govern no ha estat capaç en tot aquest temps de
reaccionar als problemes del camp. I jo m’atreveix a dir més
encara, no només no és capaç de reaccionar sinó que no té cap
interès a reaccionar i no li interessa per a res  el sector ramader
malgrat els grans discursos que ens fan i malgrat tot el que ens
diuen.

Mirin, hi ha un fet que ho deixar clar, la Conselleria
d’Agricultura des que vostès governen ha baixat any a any els
seus pressuposts. L’any 2007, darrer pressupost del Partit
Popular, el pressupost total de la conselleria, sumant no només
la conselleria sinó també els òrgans autònoms dependents de la
conselleria, pujava 162.300.000 euros. El pressupost d’enguany,
de l’any 2009, és -com dic- de 114 milions d’euros, és a dir, en
dos anys han baixat 48 milions d’euros, i això que per al Govern
actual el sector ramader, el sector primari, és un sector
prioritari, un sector estratègic, tanta sort!, perquè si no arriba a
ser un sector estratègic se'l carreguen, i enguany encara baixam
més -d’això, però, Sra. Consellera, en parlarem avui a la tarda,
tenim la compareixença i ja ens explicarà per què arribam a
baixar quasi el 50% en algunes ajudes. Si a això afegim que les
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ajudes que s’han compromès o bé no es paguen o bé es paguen
amb un enorme retard, comprendrà la Sra. Consellera que els
pagesos pensin que el principal problema de la crisi en
agricultura a les Illes Balears no és el mercat, no és la situació
internacional, no és la situació nacional, és el Govern, és en
concret la conselleria. Aquest és el problema que tenen avui els
pagesos: la Conselleria d’Agricultura.

Mirin, per un costat els pagesos es troben entre l’espasa i la
paret, diríem la paret com a l’increment de costos -ha pujat més
del 40% el llum-, l’alimentació, els adobs, i les despeses
d’explotació que pugen dia a dia i d’una manera
desproporcionada. Per l’altra banda, amb la mateixa paret, ens
trobam els preus de la llet que es contraposen per una raó -fixin-
se-, els pagesos cada dia cobren manco, els consumidors cada
dia paguen més. En aquests moments hi ha tal desproporció de
fins a un 300% entre el que es paga als pagesos i el que paguen
els consumidors per comprar la llet als supermercats. 

La darrera oferta que tenim és la de l’empresa que havia de
salvar el sector lleter de Menorca, RUMASA, que en aquest
moment ofereix als pagesos la llet a 38 pessetes, els la baixa
més d’un 10%. N’és conscient, d’això, veritat, Sra. Consellera?
I sap tan bé com jo que, avui  dia, amb menys d’entre 53-55
pessetes per litre és el mínim que es pot tenir o es pot ingressar
per la llet perquè pugui ser, per poder tenir una explotació
rendible; de 38 a 53, aquesta és la diferència. I pretenem que els
pagesos avui encara tenguin les explotacions obertes i pretenem
forçar-los quan simplement i senzillament se’ls massacra amb
els preus, però, algú ha vist alguna iniciativa de la conselleria?
Ni está ni se le espera.

L’espasa és el Govern, Sra. Consellera.  Sí, perquè no només
puny, sinó que retalla els pressupostos i, a més, paga tard i
malament. Els pagesos avui han de passar més temps arreglant
paperassa, reomplint expedients i fent papers per als tràmits que
se’ls exigeix i per als controls que se’ls segueix, que deuen estar
tots molt bé, que tenint cura de les seves explotacions i tenint
cura de les seves finques. Aquest és el si d’un pagès: ser un
punyeter buròcrata, no pot ser pagès, s’ha de dedicar a omplir
papers, s’ha de dedicar a tramitar instàncies, s’ha de dedicar a
anar darrera, cada dia, dels funcionaris per saber si li tramiten...
i sobretot quan li pagaran. Aquest és el problema de fons.

Miri, un dels exemples d’aquesta situació i a més vull dir, ja
no és la primera vegada que llegim als mitjans de comunicació
que les principals associacions agràries, Unió de pagesos i
ASAJA, han estat tremendament crítiques amb la labor, amb la
gestió, amb la política del Govern de les Illes Balears en
agricultura. Ha aconseguit que tothom es posi d’acord. No
funciona, no es cobra a temps, i no cobrar a temps és
simplement essencial per a la vida d’una explotació agrària
perquè les despeses financeres se la mengen. Vostès tenen el
costum de pagar com més tard millor perquè sembla que així
tenen més mèrit. El Proagro ha estat un dels programes d’ajudes
espectaculars o estelAlars en aquesta actuació brillant de la
conselleria. 

L’any 1997 s’aprova el primer Proagro, els pagesos cobren
150 euros per cap i ho cobren al cap de pocs mesos d’haver-se
aprovat el Proagro. L’any 2007, deu anys després, els pagesos
cobraven 180 euros. L’any 2008, que s’ha aprovat i s’ha pagat
el 2009, a finals del 2009 aquesta convocatòria amb un any de
retard, els pagesos cobren 100 euros per als 100 primers caps i
75 euros per a l’excés de 100. És a dir, 50 euros menys que fa
10 anys i 80 euros menys que l’any passat. Vostè té un sistema
o una manera d’actualitzar els preus realment espantós, és a dir,
en lloc d’augmentar el que ha pujat el nivell de vida, no, els
redueix a menys de la meitat. Aquesta també és una bona ajuda!

El programa del Proagro de l’any 2009 no ha estat convocat
-almenys que sapiguem- encara avui, i estam a 10 de novembre,
per tant és normal pensar que és absolutament impossible que
durant enguany es pagui als pagesos allò que se’ls deu, perquè
això és així. 

Sí, Sra. Presidenta, ara acabaré. 

Tan greu és la situació que el Consell de Menorca s’ha
enfrontat al Govern, senyores diputades i senyors diputats. El
Consell de Menorca ha exigit al Govern que doni els seus sous
al Consell de Menorca per Menorca pagar els seus ramaders, i
ho ha aconseguit, i pagaran als pagesos de Menorca enguany
1.700.000 euros, que surt a 215 euros per cap de bestiar que és
la reivindicació del sector. Dos anys barallant-se -
manifestacions, declaracions, etc.- per acabar pagant el que els
havien demanat. Sra. Consellera, però això els de Menorca, i els
mallorquins i els eivissencs?, tenen el mateix dret o en tendran
un altre? Garanteix la Sra. Consellera que Mallorca i Eivissa
també cobraran els 215 euros i, si cobren, quan cobraran?, serà
necessari que els consells d’Eivissa i de Mallorca també es
plantin i li exigeixin els sous per pagar ells o no serà necessari
i es farà allò que toca?

Podríem parlar d’altres programes que estan igual, Sra.
Consellera, vostè té el temps ilAlimitat, i jo no, però podríem
parlar del programa Proagro, on s’ha fet una injustícia tremenda,
es castiguen tots aquells pagesos que s’han compromès en la
defensa del medi ambient. Es castiguen aquells pagesos que
s’han compromès a no utilitzar aigua en una àrea que està sobre
explotada com és Campos, es castiga aquells que s’han
compromès a complir i compleixen amb el Govern. Això és el
que fan ara. Els han llevat la subvenció per sembrar farratges en
secà i els han llevat la meitat de l’alimentació per als animals
que tenien i els obliguen a mantenir el compromís de no regar.
Això, Sra. Consellera, té un nom molt fort. Al Parlament només
li diré una cosa: això és un abús i una tremenda injustícia i a
més no els paguen i els paguen tard, que és el de sempre, Sra.
Consellera, el de sempre.

Per tant, com que ja..., la Sra. Presidenta m’ha dit que acabi,
només li vull demanar una cosa, he pujat aquí per demanar-li
una cosa, Sra. Consellera: pagui. Pagui, tregui les ajudes quan
toca, no un any després, quan toca, quan és necessari per als
pagesos i una vegada això, pagui dins termini. Un pagès si
presenta la instància dos dies després ja no li donen, ha passat
el termini, vostè pot pagar quan vulgui, Sra. Consellera, i ho fa
tard i malament.
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Li ho prego, Sra. Consellera, que compleixi la seva
obligació, pagui els pagesos. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. 

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

Sra. Amer, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sr. Juan i Cardona, efectivament, la situació en
general és complicada i sobretot en el nostre sector primari i
més encara en el sector lleter, un sector lleter que a més veim
que la situació és aquí com també per tot arreu, la situació
canviant -i sobretot després dels darrers acords de la Unió
Europea- crec que ens ha obligat sobretot en l’àmbit d’Espanya
-ja li ho he explicat en altres ocasions- a posar damunt la taula
plans estratègics per reforçar la posició dels ramaders tant a
aquesta comunitat autònoma com a la resta.

Per tant, problemes que també afecten aquest sector i que
cada vegada són importants, hem parlat -i també hi coincidesc-
dels problemes derivats de la comercialització i per tant, la
dificultat de competir sobretot amb la producció de fora. En la
darrera dècada, just per posar un exemple, a Espanya el nombre
d’explotacions ha baixat un 80%, a les Illes també hem baixat,
no tant, però també hem baixat, de 700 hem passat a 218, un
68%. 

A banda d’això, no hem de perdre de vista que el sector
s’afronta a aquesta política agrària comunitària en el sentit que
hi ha un nou escenari amb la liberalització del mercat europeu
i mundial i la fi de les quotes lleteres. D’aquí la importància que
el Govern de les Illes Balears hagi posat en marxa un pla
estratègic, evidentment en colAlaboració amb el ministeri, també
amb els consells insulars per aconseguir un sector fort, un sector
més competitiu adaptat a les demandes del mercat. El sector
lacti, Sr. Juan i Cardona, i ho he repetit ja en diferents ocasions,
aquí i la Comissió d’Economia, no pot dependre d’una sola
ajuda econòmica com ha passat tradicionalment, necessita a més
d’això que les explotacions siguin més competitives, siguin més
modernes, més rendibles, necessita millorar la qualitat de la llet,
garantir la traçabilitat del producte i promocionar-lo sobretot al
mercat.

Per posar només uns exemples, en aquests darrers anys hem
començat a fer efectiu el Programa de millora de les
explotacions, el denominat Provacú, i això ha suposat uns 10,2
milions d’euros per modernitzar les explotacions, alguna cosa
hem fet, 10 milions d’euros, més de 10 milions d’euros. Un altre
exemple que també li posaré, Programa de desenvolupament
rural, dues línies inversores importants, valor afegit i
modernització, al sector vacum de llet, hi han anat 6,1 milions
d’euros -6,1 milions d’euros-, alguna cosa volen dir unes
quantitats així per a aquest sector, però bé, en tot cas, vostè em
demana des del Grup Parlamentari Popular per aquesta ajuda
anual del sector boví de llet que cerca, ja dic és el denominat

Provacú, donar suport i continuïtat per tant a les explotacions de
les Illes Balears ja des de fa un grapat d’anys.

La primera consideració que crec que cal fer és que a l’any
2008, va ser el 2008 un any especialment complicat en el
conjunt del sector ramader. Ens vàrem afrontar a una situació
excepcional de pujada de costos, de pujada de cereals, dels
farratges, dels adobs i del petroli. Per això, davant aquesta
situació, valia la pena tenir una resposta excepcional, des del
Govern vàrem fer efectiu un pla de xoc per al sector ramader
que va suposar pel sector boví de llet en concret 2,6 milions
d’euros, prop d’un 20% més que el tradicional Proagro que
rebia cada any el sector. La urgència d’aquest pla de xoc per al
sector ha estat motiu de retard de l’ajuda anual corresponent a
l’any 2008 per al boví de llet conegut també com a pla pilot per
al sector boví de llet emmarcat a la Llei de desenvolupament
rural sostenible i que finalment va suposar 1,5 milions més per
al sector.

Això significa que l’ajuda, del 2008, que s’ha destinat..., s’hi
ha destinat més de 4 milions d’euros, mai no s’havia pagat tant.
Mai no s’havia pagat tant. Per tant, la situació he de dir que ha
estat excepcional i la resposta del Govern també així ho havia
de ser. 

En definitiva, això vol dir que si l’any 2007 es varen
destinar -com vostè deia- 180 euros per vaca, les 100 primeres
vaques, i 72 euros/vaca a partir de les 100, l’any 2008 s’hi varen
destinar 200 euros/vaca per a les 100 primeres i 175 per vaca a
la resta, més del doble. D’altra banda, com ja és prou conegut,
aquestes ajudes de l’any 2008 estan concedides, pagades i les
línies estan ben tancades. 

Passam al 2009. Pel que fa al 2009 tot i que estan dins
terminis habituals, podrem fer un repàs a tota l’evolució
d’aquest pagament d’aquesta línia, hem signat fa poques
setmanes un conveni amb Menorca on es concentra la major
part de les explotacions lleteres, parlam d’un 80% de les
explotacions lleteres, sense cap tipus d’enfrontament, Sr.
Diputat, sense cap tipus d’enfrontament!, per acord, i respectant
a més els acord del Consell Agrari de Menorca,  a més ja dic del
consell insular, però respectant dic aquest acord unànime del
consell, per tant, hem fet efectiu 1,7 milions d’euros. Això és
una passa important perquè parlam -repetesc- que representa el
80% de les explotacions.

Pel que fa a l’ajuda a la resta de les illes, evidentment encara
estam a terminis i evidentment tendrem la resposta. A banda
d’això, vull comentar que el 2009 -i repetesc com sempre li hem
dit en diferents ocasions- hi ha el Proagro que és una línia que
hem mantingut i que hem de mantenir a causa de la situació,
però també n’hi ha un altra i és alfals. Ara la situació de justícia
-ara és la situació de justícia- la injustícia era llavors, no podia
ser que uns pocs tenguessin 8 quilos d’alfals i uns molts 2 quilos
quan segons els experts, allò que ens marquen, són 4,5
quilos/vaca d’alfals. 
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Això és important, sobretot ho hem de tenir present perquè
el tema del cost... és important pel cost que té pel ramader en
aquest sentit l’alimentació. Per tant, ara sí que la situació és de
justícia fent un esforç sobretot en producció perquè no és just
aquesta quantitat, a la qual ara tothom té accés, tothom en la
mateixa quantitat, realment els experts allò que ens diuen és que
parlam d’alfals 4 quilos màxim dia i nosaltres en posam a
l’abast 4,5, però sobretot l’esforç a millorar la producció a la
planta de Plandisa, l’esforç a millorar la producció i la qualitat
d’aquesta producció. Això també s’ha de tenir en compte. 

Per tant, repetesc, podem parlar de Proagro evidentment, és
el que vostè em demana, però també he de parlar de la situació
de justícia que hem recuperat amb una part important també
com és l’alfals de secà que representa un cost en l’alimentació.
I una altra qüestió important que també hem de tenir present és
aquesta línia de modernització i de valor afegit que també hi han
pogut accedir i que ho (...). 

Per tant, no puc admetre, no puc admetre de cap de les
maneres que no puc fer res, no ho puc admetre, perquè això no
és veritat. Això no és veritat. Li posaré just un exemple, l’any
2007 i l’any 2008, senyores diputades i senyors diputats, ajudes
importants, que són en alfals, en Proagro -el que demanaven- i
en Provacú, 18,4 milions d’euros -18,4 milions d’euros-
dedicats a aquest esforç en què el sector, no just siguin unes
ajudes, sinó que el facem també més competitiu. Què hi hem
d’afegir, aquí? 18,4 milions d’euros en dos anys, aquí hem
d’afegir 6,1 milions d’euros de dues línies importants que també
aquest sector s’hi ha pogut afegir i és en modernització i valor
afegit, que això sí que dóna estructura al sector, estructura de
futur. Són 6,1 milions d’euros més que hi podem afegir, 24,5
milions d’euros, però encara tenim allò del 2009 on tenim una
altra línia important, 1,7 ja de Menorca i per tant, el
corresponent a Mallorca que també...

Per tant, no em digui que no hem fet res perquè no tan sols
donam ajuda, sinó que el que fomentam és estructura de futur.
Volem millorar la situació de cara al futur perquè pensam que,
en la situació en què està, allò que necessita sobretot és donar-li
més competitivitat.

Llavors, em parlava del retard. Podem repassar l’evolució,
podem repassar l’evolució. Estam dins terminis, és veritat que
tenim dificultats, però els ramaders saben que ho cobraran. Vull
recordar el 2003, Proagro 2003, vostè se’n recordarà, convocat
a l’abril del 2004, pagat el maig del 2004, quantitat, 1,3 milions
d’euros. Compari, compari. 2004, convocat el novembre del
2004, podem seguir? 

Per tant, no em repeteixi aquest retard perquè estam en
terminis i per tant, no ens limitam tan sols a donar resposta a
aquesta línia d’ajudes, sinó també a altres que complementen a
aquesta per a un sector que té dificultats.

Per tant, el sector rebrà aquestes ajudes del Proagro, com la
resta a la qual he fet esment, emmarcat com deia a tot un pla
estratègic en què es treballa des del ministeri i des d’aquesta
comunitat.

I de pressupost, vostè en parlava, és veritat que en parlarem
avui capvespre, però li vull avançar que tenim una situació de
responsabilitat, tenim un pressupost de crisi, i ja en parlarem
avui capvespre, però li avançaré, perquè aquest pressupost és
ben ver que és de crisi, però la resposta que tendrà el sector serà
una resposta a totes aquestes línies d’ajuda, perquè on reduirem
és sobretot en capítol 2, en aquestes despeses de manteniment,
però també hem baixat i hem negociat els interessos o també
aquest endeutament tan fort que ens havien deixat, per tant seran
uns pressuposts de resposta a una racionalitat, a un respecte cap
a una situació de crisi, però també donaran resposta a un sector
que té dificultats i l’administració, en aquests moments de
dificultats, també ha de donar-hi la millor solució.

Així, les línies d’ajudes més importants es mantendran i el
sector no es veurà afectat per aquest pressupost que tenen a la
baixa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Per fixar posicions, volen
intervenir els diferents grups? Pel Grup Mixt no hi ha
intervenció? Pel BLOC per Mallorca, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Mercè Amer, crec que compartim tots, o hauríem
de compartir perquè és evident, una preocupació pel sector lleter
en concret, però jo diria que per tot el sector agroalimentari,
ramader i agrícola, perquè la situació realment és preocupant. I
tots els elements de preocupació, per paga, van en augment; en
concret, aquests baixos preus de la llet, totes les dificultats que
ha llistat el Sr. Cardona, situen realment el preu per davall els
costs de producció, augmenten aquests costs i, per tant, la
situació és insostenible si no la sostenim d’alguna manera.

Per altra banda tenim que la política agrària de la Unió
Europea, precisament quasi em sorprèn que algun dels defensors
del neoliberalisme no sigui conscient que la regularització del
sector i anar cap a la reducció d‘ajuts i els nous escenaris cap al
2015 apunten cap a una dificultat addicional sobre una altra
filosofia que representaria defensar consumir els productes
propers, ajudar a defensar les economies properes, en comptes
de les desregularitzacions i tot el que signifiqui liberalització
absoluta dels sectors, que és cap allà on ens condueix la reforma
de la PAC. I per paga, també, un altre dels excessos que s’han
apuntat, com l’abús de la burocràcia i la dificultat de tramitar
ajuts i papers. Per tant, crec que hi ha una part de la
problemàtica que, a més, ens ve d’altres indrets, que hauríem
d’afrontar i tenc la sensació que les corretges de transmissió
d’aquests mateixos grups parlamentaris on es prenen decisions
cabdals per al futur del sector lleter no hi arriben amb prou
nitidesa, em sembla, seguint els debats del Parlament europeu
i el futur que apunta tot aquest sector a tota la Mediterrània.
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En el nostre cas s’hi suma, certament, una magror de
pressuposts públics, trista per afrontar els reptes que tenim, i hi
vénen, per tot el sistema que ja coneixem, dels pressuposts
públics del país i la situació agreujada per la situació econòmica
que afecta greument no només els ingressos agraris sinó també
els públics. En aquest sentit, coincidim en algun punt, i li
demanam, Sra. Amer, que faci els esforços perquè, tot i que hi
ha hagut precedents, i vostè els recordava, tot i que hi ha hagut
un gran esforç amb aquest pla de xoc per la situació
especialment delicada del 2008, hem de fet encara un darrer
esforç, un nou esforç perquè el 2009 el Proagro o el programa
que el substitueixi realment surti convocat. Creim que és
important ser-hi, i malgrat el pla de xoc ha compensat, ha
superat el que era el Proagro que un podia esperar a l’any 2008,
la veritat és que també hi havia unes especials circumstàncies i
una especial demanda del sector que, en part, ha vengut a
palAliar aquestes ajudes públiques. 

Sé les dificultats que té i que tenim tots per complir amb
aquests compromisos, però certament el sector ho necessita, no
pot dur damunt les espatlles les bestretes que això representa.
Per això hem de fer aquest esforç, un esforç que, com
s’apuntava, s’ha pogut assolir a Menorca, que hi hagi pogut
haver aquesta ja aproximació dins el 2009, d’1.200.000 euros
del 2009, més també un compromís de 500.000 euros per al
2010, representa, com a mínim, una tranquilAlitat per al sector,
encara que sigui el Consell de Menorca també que s’hi hagi
hagut d’implicar, i creim que ara, efectivament, Mallorca i
Eivissa és imprescindible que formin també part d’aquesta
proposta dins el 2009 i quasi quasi (...) pel Dijous Bo, som
conscients de la dificultat -ja dic- que té, però s’hi ha de ser.

Dit això, també voldríem valorar i reconèixer en positiu
l’esforç que han representat aquests 4,5 milions d’euros que
vostè apuntava en el 2008, pagats en part en el 2009, però en tot
cas les ajudes que vàrem representar per al sector en aquell any,
més totes les altres inversions en altres aspectes que vostè ha
precisat i la enumerat en aquesta proposta.

Per una altra banda, també amb les ajudes al rec o a l’alfals,
certament és important que no es perdi ni un sol euro; som
conscients que vostè bàsicament ha reestructurat aquests ajuts
sense eliminar-ne cap o, en tot cas, reestructurant els conceptes
però mantenint les quantitats i per tant a nosaltres ens sembla
raonable la solució que ha plantejat, de totes maneres vostè és
conscients que l’augment del preu ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda, se li ha passat el temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No m’ha advertit, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò l’adverteixo ara ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Això, li agrairé que m’adverteixi ...

LA SRA. PRESIDENTA:

... que se li ha acabat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies. En tot cas, nosaltres donarem suport que es
mantenguin aquestes ajudes i que faci el màxim esforç. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. En
primer lloc, vull saludar els senyors i les senyores, molts d’ells
membres del sector lleter de Mallorca que ens acompanyen en
aquesta sessió, donat l’interès que desperta aquesta
interpelAlació que va presentar el mes de maig el Partit Popular.
Vull recordar que el mes de maig, juntament amb una solAlicitud
de compareixença que es va produir més aquesta interpelAlació
que es produeix avui, jo diria que no és extemporània, perquè el
sector lleter és un tema de permanent actualitat, no només en
aquesta comunitat.

Però sí que és important partir que per saber el que hem de
fer més, hem de saber i ens hem de demanar el que hem deixat
de fer. I crec que és important reconèixer, perquè hi ha persones
aquí que hi varen participar l’any 92, és enfora, en l’elaboració
del programa integral del sector boví de llet a les Illes Balears,
amb l’aleshores director de l’IBABSA Sr. Olascoaga, avui
present, campanyes de millora genètica, campanyes de millora
en definitiva de competitivitat del sector agrari. Ja llavors el
diagnòstic que es feia i les propostes que es feien anaven
encaminades, i com recordarem a la compareixença que vàrem
tenir ocasió de tenir, tant a la del mes de maig com a la del mes
de setembre, tot aquell pla no anava tan desencaminat; però
repetesc, hem de saber el que hem deixat de fer. I sobretot què
és el Proagro.

El Proagro és un programa que es va desenvolupar
juntament amb altres, com el que s’ha anomenat Proalfa, per al
tema de l’alfals, les campanyes d’inseminació, etc., altres
programes posteriors i més recents, el programa Provacú
destinat aquest a millora de les instalAlacions, no a la renda, com
els altres programes que hem anomenat, que van directament a
la renda de les explotacions, sinó que el programa Provacú es
dirigeix directament a la millora de les instalAlacions, de les
infraestructures de la producció lletera. A diferència d’altres
comunitats autònomes, aquí es va apostar molt en aquesta
direcció i fins i tot hi ha hagut més pressupost que a altres
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comunitats i a altres indrets de la Unió Europea que avui
apunten cap a aquesta direcció.

Tots aquests programes, com deim, vénen a conseqüència
d’aquell primer pla aprovat per unanimitat per aquesta cambra
l’any 92. Des de llavors fins ara, l’evolució del sector lleter a les
Balears no ha estat exempt d’ensurts i tampoc d’una permanent
situació de crisi, és cert, però, que tenim algunes de les millors
ràtios productives; és a dir, l’evolució que ha tengut el sector a
Balears, a diferències d’altres comunitats autònomes de l’Estat
espanyol, sí que ha duit a aqueixes ràtios que la Unió Europea
ha pretès i ha cregut, i ens hem cregut també nosaltres, que eren
importants: major productivitat per vaca i any, major qualitat de
la producció lletera, etc.

Però d’aquells cinc grans objectius del Pla estratègic, ja vaig
dir en comissió que dos havien quedat coixos, el suport a les
agrupacions de productors amb la consecució d’una agrupació
de productors a Mallorca i una agrupació de productors a
Menorca que és l’única que continua processant tota la
producció fins a l’origen fins al producte final, que és Coinga,
i sobretot un aspecte en el qual donava moltíssima importància,
que era la formació, la formació que havíem deixat o que no
havíem fet en aquesta direcció de participar en tots els
organismes i en totes les estratègies i en totes les polítiques de
la Unió Europea; des de llavors estam dins un context que no és
de les Illes Balears, i molt manco de Mallorca tota sola, o de
Menorca, estam dins un context europeu, per no arribar al
context de globalització d’aquell mercat que ho havia d’arreglar
tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Garcias, li queda un minut.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Em sap greu, hauré d’acabar.

Crec que és important, efectivament, que m’acabi el temps,
però marcar aquests temps i marcar aquests terrenys i dir les
coses com són. Si una cosa ha faltat en aquest sector és que se
li hagi donat la informació correcta, la informació no
esbiaixada, la informació no manipulada, cosa que han sabut fer
molt bé vostès. Pensin que durant aquests darrers temps, del
juliol cap aquí, tot el que s’ha anat fent en el sector agrari, inclòs
l’acord que totes les organitzacions agràries, les cooperatives,
les indústries i la distribució varen signar per als contractes
homologats, per donar transparència al sector, per donar
viabilitat i seguretat a la traçabilitat i a la cadena que suposa
l’origen, la llet des de l’origen fins al consumidor final.

S’han aprovat mesures per aportar liquiditat, s’ha inclòs
Balear com a zona vulnerable per a les ajudes del segon pilar
provinents de les retencions del pagament únic que serviran per
ajudar més les estructures del sector lleter.

A més, quan deia el que s’ha deixat de fer, hem de començar
a demanar-nos de tota aquesta història qui no ha fet el que li
tocava, i arribarem a la conclusió que amb aquest gran
transvasament de fons, tant a renda com a estructura, que han
anat a una situació que qui ha pagat de menys el preu al
productor és la indústria, no l’administració ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcias.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

... la indústria és la que ha deixat de pagar el preu que no han
cobrat els pagesos.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

L’autor vol replicar? Pot intervenir, Sr. Cardona. 

Té cinc minuts, l’avisaré quan en dugui quatre, si vol que
l’avisi.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, jo voldria començar amb
una qüestió: l’economia romàntica no existeix, amb filosofia no
s’arregla res quan parlam de duros; la crisi i la manca de duros
del sector s’arreglen amb duros, amb pessetes, amb euros. Això
és el que es necessita.

Jo avui estic encantat de sentir-la parlar, però no ha contestat
res del que li he demanat. Quan cobraran els pagesos de
Mallorca i d’Eivissa els Proagro del 2009? No només en sentit
temporal, sinó quants d’euros per cap de vacum, 215, més,
menys? Això és el que volem saber, i quan, en temps, cuándo.
Aquesta és la raó de la interpelAlació.

Però és que hem d’anar una mica més enllà. Miri, Sra.
Consellera, que a mi em vengui a contar tot el que ha donat, jo
no li venc a demanar tots els sous que ha posat, que m’agradaria
saber si els pagesos els han rebut, perquè amb tots els que ha dit,
anirien en Rolls, i no hi van, eh?, ni presumeixen de tenir duros,
i si parla amb ells li diran que no han cobrat, però bé ...

Miri, escolti, hi ha una cosa que em sembla una deslleialtat,
i no vull ser massa dur amb les qualificacions, que vostè mescli
en Pla de xoc amb el Proagro és deslleial, perquè vostè sap que
el Pla de xoc va ser compensar unes pèrdues que ja havien
tengut els pagesos, i va ser tan urgent i tan ràpid que només
estigueren sis mesos a posar-se d’acord i vuit mesos a pagar;
arriba a ser normal i Déu ens defens del dia que cobrarien. Però
que digui que un pla de xoc, és a dir, que cobrir unes pèrdues
que havien tengut els pagesos pels costs d’alimentació és el
mateix del Proagro i ho sumi al Proagro, no està bé, Sra.
Consellera, i vostè ho sap.
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I ja que li agrada parlar d’endarrera, és que és una cosa ...,
gaudeixen vostès de parlar d’endarrera i en ocasions no se’n
temen que cauen cap endavant. Miri, vostè parla de quan el
Partit Popular, el 2003, va pagar amb retard, se’n recorda, però,
per què era?, sap la causa? Jo la hi diré, resulta que el seu
govern, el seu, feia dos anys que no pagava el Proagro, dos, i
resulta que el seu govern feia un any que no pagava el Proalfa,
i va arriba el govern del Partit Popular i en vuit mesos va haver
de pagar les tres anualitats que vostès tenien pendents. És que
vostès són morosos per principi, des del primer dia, aquest és el
problema. I ara ens vénen a fer discursos sobre si competitivitat
..., miri, deixi de parlar de plans estratègics, du dos anys, fa vuit
mesos que li he demanat, com a portaveu del Grup Parlamentari
Popular que ens enviï un esborrant, un paper, qualsevol cosa, un
tovalló escrit, ens basta, no ens ha enviat res, no ha informat res.
Aquest és el tema, Sra. Consellera, de què anam?

Ara fa un moment parlàvem que el PICAB era meravellós,
no l’hem complit. I ara ens diuen que ens està fent un pla, però
quan tenguin aquest pla aprovat, amb la pressa que fan, ja no
quedarà cap vaca, no ho veu això?, no se’n tem que tant de
parlar de futur no veu el present?, no veu que avui en dia les
explotacions no són viables?, què farà amb el preu, com
compensarà els pagesos que cobren a 38 pessetes el litre?, com
ho arreglarà? Que es pensen que poden estar tota la vida així?,
vostè creu que a una explotació que viuen d’aquesta feina poden
permetre’s el luxe d’estar un any esperant que vostè es posi
d’acord amb els altres? Aquest és el problema, Sra. Consellera,
no n’hi ha cap altre.

A mi em sembla molt bé que els grups, aquí, venguin a fer
d’historiadors i contin històries, em ve molt bé perquè parlen bé
del govern del Partit Popular, està molt bé, però això no són
solucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els quatre minuts ja han passat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta. 

I que diguin que ara manipulam, parlin amb ells, escolti,
nosaltres parlam, ells pateixen les seves decisions, aquesta és la
diferència. Vostès creuen que venint aquí i posant-nos verds
arreglen les coses, hem guanyat el Partit Popular, tenim més
vots, per cert, fixi’s, del Govern, ni un, ni un, aquest és l’interès
que tenen en els pagesos ...

(Aplaudiments)

... i dels diputats ni li compt, podem sumar, ara, si votàssim
guanyaríem nosaltres. Aquesta és la qüestió, Sra. Consellera,
per l’amor de Déu!, pagui, tramiti com té, en temps, faci el
favor d’aplicar la directiva de serveis i redueixi la burocràcia en
el sector agrari, no li ho agrairé jo, li ho agrairan els pagesos. Si
el problema no és posar-se d’acord amb nosaltres, li hem ofert
per activa i per passiva, li hem dit de totes les maneres, només
ens resta posar-nos de genolls, i el dia que vostè vulgui ho
farem, només ens falta això, Sra. Consellera. Al seu grup li hem
ofert arribar a acords, no és possible, i ara em diu que tenim uns
pressuposts de crisi i que no hi ha altre remei. Sí, saben vostè

d’on baixen els pressuposts d’Agricultura del 2010?, del capítol
7, subvencions, d’aquí baixen, i vostè ho sap. I l’aportació que
vostè fa o que el Govern de les Illes Balears fa a les subvencions
d’Agricultura, només baixa un 52%. 

Aquest és el futur que li espera, al sector agrari mentre
vostès governin. Moltes de gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona.

(Aplaudiments)

Sra. Amer, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
intentaré anar raonant i comentant allò que un altre pic més s’ha
exposat aquí, en aquest parlament. 

Parlava de tot d’una, el diputat Sr. Alorda, de la preocupació
del sector primari. És veritat. Jo sempre he comentat, i ho vull
tornar a repetir, que amb aquesta situació que tenim en general
de crisi a tot el sector, no just aquí a les Illes sinó en conjunt a
nivell de globalització, a tots els sectors econòmics, també en el
sector primari. Però el problema del sector primari és que no és
tan sols ara, el problema de la crisi és que ja ve d’enrere. Per
tant amb molta més gravetat hem d’afrontar aquesta situació que
sense dubtes així i tot, així i tot de la gravetat, així i tot mostra
símptomes d’activitat i també mostra resposta a línies
estructurals que donen resposta a la situació d’ara, i per tant
preparam millor el futur del que ens ha vengut fins ara amb la
situació que tenim.

I dins aquesta preocupació una de les qüestions de què
parlava és la baixada dels preus. Evidentment estam en un
moment de pressió de preus important i per tant una
preocupació també del conjunt en relació a cobrir aquest mínim
de costos al productor, i per tant unes diferències importants
entre el preu que té el productor i aquesta gran diferència amb
el preu que el consumidor paga per al producte. Per tant reforçar
també aquelles línies que consider importants, que donin més
competitivitat, reforcin la diferenciació, reforcin la qualitat per
poder ser capaços de diferenciació.

I jo crec que vostè es referia a aquests productes i a tenir en
compte aquests productes més propers, aquests productes
d’aquí. Jo crec que hi ha un esforç important que també estam
treballant, i això no havia passat mai, que és amb el productor
local. Productor local no és una simple etiqueta, és una
traçabilitat del producte i que puguem aconseguir que aquests
productes, aquests productes frescs, aquest peix, aquest peix i
aquesta carn, que el consumidor és fidel i que ho demana,
puguin tenir també la seva marca com en general la té, i això és
l’esforç que també feim des de la conselleria per diferenciar
aquest producte i, per tant, donar més eines per ser més
competitius, més competitius ara i de futur, ara i de futur,
perquè allò que volem no són just mesures per repartir unes
ajudes, sinó que ajuden també a millorar la situació d’ara i de
futur.
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I quant a l’agilitació, que també hi han fet menció altres,
aquest és l’objectiu, evidentment evitar tota la burocràcia a què
també feia referència el Sr. Juan Cardona és aquest un dels
nostres objectius, i en tot allò que puguem agilitar al màxim les
ajudes. Evidentment hi ha una tramitació que s’ha de complir,
perquè després tenim tot el que són aquestes auditories, que ara
n’hem acabada una de la Unió Europea, i per tant hem de
complir una sèrie de requisits perquè després si no ens podrien
reclamar aquestes mateixes ajudes que s’han donat. Per tant sí
que és un objectiu que millorem tot el tema d’agilitació, però a
més hem de tenir resposta a aquelles exigències que ens fan. I
ho dic perquè hem tengut l’oportunitat i tot, la setmana passada,
hi feia menció el diputat Sr. Garcías, en allò que podem
també..., avançam tot allò que podem. Per tant el pagament únic
jo crec que és un bon exemple de poder avançar aquest 70% i
per tant que aquests 5.000 titulars d’explotacions poguessin
tenir, el mateix dia que ja se’ns pagava, aquests 9,3 milions
d’euros jo crec que és important i mostra aquests esforços que
podem fer des de la conselleria.

Evidentment no són, no són -i parlava dels pressupostos
magres-, evidentment no són els pressupostos que una
consellera voldria, o un conseller, o que aquest govern voldria,
però allò que sí hem d’establir són criteris de racionalitat i per
tant també tenir la resposta en aquests moments de crisi, i no
com en temps de bonança, que vàrem rebre un endeutament
molt fort i que ara hem de tenir resposta i hem de complir amb
aquestes amortitzacions que després de períodes de carència ens
toca haver de complir i sobretot en moments (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Amer, pot anar acabant. Li queda menys d’un minut.

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

Bé, procuraré en aquest minut que em queda poder
respondre a tot, que encara estava amb el diputat Sr. Alorda.
Parlava d’alfals i de rec. Jo crec que és un objectiu
importantíssim pel que respecta a l’alimentació, i sobretot
l’esforç en rec amb aigües depurades, i aquí a més ja puc
avançar un esforç també important que estam fent amb el
ministeri quant a modernització del rec i per tant reutilització
d’aigües depurades, reservar els aqüífers, i estam parlant d’un
esforç i d’un conveni pròxim que podem d’uns 35 milions
d’euros. Per tant esforç en aquest sentit de poder proporcionar
alfals i per tant l’alimentació del ramat vacum de llet, que
representa un cost important, i també esforços en rec amb aigües
depurades i per tant tancar aquest cicle de l’aigua.

Evidentment, Sr. Garcías, jo record molt el PICAB. Jo aquí
si una cosa record, sobretot en la revisió del PICAB, era l’esforç
de consens, l’esforç de diàleg, i aquest és un poc el que reclam
i el que hauria de presidir, perquè ens vàrem passar molt de
temps, moltes sessions de ponències i de comissions, i aquest és
l’esforç de dir que el millor que pot tenir el sector, que avui hi
ha representació, el sector també esforços en aquest sentit que
parlava el Sr. Garcías.

I evidentment vull tenir temps de respondre al diputat Sr.
Cardona, vostè parlava dels euros, efectivament que és
important. Jo li record que és importantíssim, però l’esforç que
hem fet des de la conselleria en tot el que afecta el pressupost i
donar resposta així i tot de la reducció, donar resposta i també
preparar convenis amb Madrid per augmentar aquest pressupost,
vostè ho veurà i li comentaré que aquestes línies d’ajuda no es
vegin afectades perquè entenc jo que ara, bàsicament en
moments de crisi, és quan l’Administració ha d’activar, i avui
mateix ho comentàvem en el que representa la línia de crèdit: no
ens ha bastat en aquest moment més difícil com va ser ara fa uns
mesos, sinó que també tendrem resposta perquè hi ha noves
peticions. Qualque cosa vol dir del sector, que així i tot està
complicat, qualque cosa vol dir que no just vol ajuda sinó també
que està invertint i demana crèdits perquè el sector (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer. Està molt passada de temps.

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

Sí, just em permetrà, i ja acab, estam parlant de plans, i
estam parlant, Sr. Cardona, no de res de ficció, estam parlant
que a nivell -vostè ho sap- a nivell de la Unió Europea és un
dels problemes, una de les preocupacions, ho vèiem avui mateix
als diaris, com està el sector lleter a Alemanya, com està el
sector lleter a França, i tenim un pla estratègic en què estam
treballant, estam treballant amb el ministeri, tenim un pla
estratègic també que és..., quin és l’objectiu?, que no tan sols
sigui el que li he dit tants de pics, una sola línia d’ajudes sinó
que ho complementin amb molt més perquè és necessari per al
sector a nivell de Balears, i també per al mateix sector a nivell
de Menorca. Per tant tenir resposta amb aquests plans i sobretot
amb allò que també coincidíem, agilitar totes les línies d’ajudes
per tenir la resposta ara, sobretot en aquests moments més
complicats que tenim.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Amer.
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III. Moció RGE núm. 14003/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a materialització del Pacte
Local, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
7109/09.

I seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la moció presentada pel
Grup Popular i relativa a la materialització del pacte local. Pel
Grup Popular el Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, el
debate de la interpelación que el Grupo Parlamentario Popular
impulsó el pasado 27 de octubre puso de manifiesto, a mi ver,
dos cuestiones muy importantes. La primera de ellas es la
voluntad del Govern y de todos los grupos de la Cámara de
materializar un pacto local que potencie, defina, financie y dé
más autonomía a los municipios de las Islas Baleares. De otra
parte quedó de manifiesto que esta voluntad expresada no había
estado hasta ahora acompasada de un decidido trabajo en pro de
hacer efectivo el tan manifestado y anhelado pacto local en
nuestras islas.

Yo quiero quedarme hoy con la primera de mis
afirmaciones, aquélla que evidencia la voluntad de todos los
grupos de la Cámara así como del ejecutivo de las Islas Baleares
de trabajar decididamente para que este anunciado y deseado
pacto local sea una realidad en la mayor brevedad posible del
tiempo. Por esto nuestro grupo parlamentario registró el pasado
día 30 de octubre la moción 14003 que en cinco propuestas
intenta alcanzar el consenso con todos los grupos
parlamentarios para que definitivamente los municipios de las
Islas Baleares tengan a su disposición un valioso instrumento
como es el pacto local, que les facilite un mayor apoyo, un más
definido marco competencial y una financiación más adecuada
que les permita ejercer sus competencias con la autonomía que
cada administración necesita para mejor atender las demandas
ciudadanas.

La primera de las propuestas insta al Govern a constituir
antes de acabar este periodo de sesiones, es decir, antes del 31
de diciembre, la comisión para el pacto local, porque tal como
manifestó la Hble. Consellera de Innovación, Interior y Justicia,
que así lo anunció en el transcurso de esta interpelación,
esperaba poder constituirla en los próximos días. Nosotros
decimos que estaría bien que fuese antes de final del mes de
diciembre, darle un plazo un poquitín más amplio para que
pueda acabar bien su deseo que ha manifestado. 

En el segundo punto manifestamos nuestro deseo de que esta
comisión de pacto local o del estatuto de autonomía local tenga
recursos, esté dotada con recursos humanos y económicos
suficientes para desarrollar su importante labor con garantías de
eficacia y eficiencia. 

En el tercer punto proponemos que el Parlament de les Illes
Balears inste al Govern a realizar la denominada tercera
descentralización, tanto desde aquellas competencias propias
que actualmente son ejercidas directamente por el Govern,
como favoreciendo acuerdos entre los municipios y los consells
insulares para que éstos puedan delegar las competencias que

consideren adecuadas y que han sido transferidas pro el Govern
a los entes insulares.

El punto cuarto también propone que el Parlament de les
Illes Balears inste al Govern a la promoción de infraestructuras
y servicios públicos con el objeto de estimular y equilibrar
territorialmente las infraestructuras y los servicios que prestan
los municipios en nuestra comunidad autónoma. Esta propuesta,
que podríamos compararla a nivel global, como un plan IB, sin
mirar al Plan E del Gobierno de España, está prevista y no se ha
ejecutado todavía en la Ley municipal y de régimen local de les
Illes Balears en su artículo 206.1, donde establece que el
Govern ejecutará estos planes. Sin embargo, a pesar de haber
pasado ya tres años desde la aprobación de esta ley, todavía no
se ha impulsado esta cuestión, y creemos que es un momento
conveniente, en la medida que considere el Gobierno y en la
dimensión que estime oportuno, el poder hacer este equilibrio
entre los distintos municipios de las Islas Baleares.

Y por último la quinta propuesta insta al Govern a que haga
un calendario para ser desarrollado antes de noviembre de 2010.
Recuerdo que la consellera se comprometió a que antes de un
año esto estaría materializado. Pues bien, cogiéndole la palabra,
yo puse noviembre de 2010 con el objetivo de que el pacto local
sea una realidad a esta fecha, debiendo concluirse como mínimo
en dicha hoja de ruta la dotación de competencias y recursos
que el Estatuto de Autonomía reconoce a los entes locales, y el
despliegue normativo de los mismos. Yo creo que es importante
que tres años después de haberse aprobado el Estatuto, de cuatro
años, pues, esto esté desarrollado, las competencias objeto de
transferencias del Govern a los municipios, y las competencias
objeto de transferencia o delegación de los consells insulares a
los municipios y el procedimiento para su materialización.

Estas propuestas no se pueden entender si los grupos que...,
o sea, estas propuestas no se pueden entender si los grupos que
componen esta cámara no hubieran expresado la voluntad que
les anima a ello, bien mediante programas electorales, mediante
el acuerdo programático para la estabilidad política y el futuro
sostenible de las Islas Baleares que dio origen al actual govern
de les Illes Balears, así como sus manifestaciones en plenos y
comisiones en que se ha tratado el pacto local, expresando en
todas las ocasiones su voluntad de fortalecer la autonomía
municipal, dotarla de suficiencia financiera, descentralizando la
aplicación de las competencias, buscando a través de esta
descentralización la eficacia a favor de los ciudadanos, así como
la cooperación y coordinación de servicios con el único motivo
de mejorar la prestación de estos servicios públicos a cada uno
de los ciudadanos. 

Por este motivo yo estoy convencido de que hoy todos
vamos a hacer un esfuerzo importante para poder aprobar los
cinco puntos que constituyen la moción. Yo estoy seguro que
vamos a acompasar sin duda alguna nuestro discurso con
nuestra votación. No sería entendible que propuestas que han
hecho el mismo Govern a través de la Conselleria de
Innovación, Justicia e Interior, o los grupos parlamentarios en
distintas ocasiones, hoy no se cumplieran. Por este motivo estoy
convencido de contar con el apoyo de los miembros de esta
cámara para que estos objetivos tan deseados por todos seamos
capaces de materializarlos en un periodo corto de tiempo como
el que proponemos, en el convencimiento que ello sólo
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proporcionará bienestar a los ciudadanos mediante una diligente
y más cercana administración pública.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Passam ara al torn de fixació de
posicions, i per un temps de deu minuts té la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Rodríguez, al debat d’interpelAlació sobre l’impuls
del pacte local nosaltres no vàrem poder fixar la nostra posició,
així que aprofitam el debat d’aquesta moció per fer-ho. Per tant
abans d’entrar en el contingut concret de la iniciativa volem fer
una sèrie de consideracions generals que ajudaran a entendre el
sentit del nostre vot.

Des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi, nosaltres
volem expressar, i coincidim crec que amb totes els grups
parlamentaris, volem expressar la defensa del municipalisme i
la necessitat de la seva potenciació, no només com una
obligació normativa derivada de la seva regulació estatutària
sinó per la creença en la importància de les polítiques locals
com elements de la millora del benestar dels ciutadans i les
ciutadanes i per la seva incidència directa en els usuaris. 

En segon lloc coincidim en la diagnosi dels principals
problemes dels ajuntaments que es va fer durant el debat
d’interpelAlació, i en el qual, amb matisos, coincidíem
bàsicament tots els grups parlamentaris: difusa delimitació de
competències que genera l’assumpció d’un nombre notable de
competències impròpies, i el deficient finançament, que
dificulta no ja la implementació de les funcions que no li
corresponen, sinó que sovint impedeix el mateix
desenvolupament de les que legalment els corresponen.
Efectivament pensam que una vegada que el debat del nou
model de finançament econòmic està conclòs, pertoca ara iniciar
la necessària revisió del finançament de les institucions insulars,
consells, i també locals, ajuntaments, i en aquest context
s’hauria d’inscriure aquest pacte local.

En conseqüència -tercera qüestió- i seguint l’acord que
també vostè ha esmentat i que veig que coneix molt bé, l’acord
per l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears
que vàrem signar les formacions que donam suport al Govern,
pensam que és necessari continuar impulsant aquest pacte local
del qual destacaríem tres objectius: delimitar amb claredat
competències municipals, dotar els municipis de les
competències recollides a l’Estatut i assegurar la suficiència
econòmica perquè els ajuntaments puguin desenvolupar amb
garanties les competències que els corresponen. En aquest
sentit, també ho hem de dir, som conscients de les dificultats
econòmiques derivades de l’actual conjuntura.

I una darrera consideració és la referida a les actuacions que
fins ara ha dut a terme el Govern, i valoram positivament les
passes donades, d’una banda les reunions que es varen fer amb
la FELIB i que varen suposar la creació d’aquest òrgan mixt que
serà una eina útil i de diàleg per tal d’impulsar el procés;
l’elaboració i l’aprovació d’un protocol general en el qual es
contempla aquesta comissió per a l’estatut d’autonomia local;
i la voluntat política, i crec que vostè també ho ha esmentat fa
un moment, la voluntat política expressada per la Sra. Costa
d’assumir l’impuls d’aquest procés.

Per tant, dites aquestes qüestions, fetes aquestes
consideracions, passaríem ara a fixar la posició respecte a la
moció que presenta el Grup Parlamentari Popular. Li direm, Sr.
Rodríguez, que són propostes encertades, que pensam que
intenten contribuir a impulsar aquest necessari pacte local i que,
a més, d’alguna manera, són complementàries de la línia
d’actuació del Govern.

Dels cinc punts que són en aquesta moció, li anunciam que
nosaltres votarem a favor del punt 2, tal i com està formulat.
Pensam que assegurar el funcionament de la comissió per a
l’estatut de l’autonomia local passa, necessàriament, per una
adequada dotació de recursos humans i econòmics.

Li votarem també a favor dels punts 1, 3 i 5 si accepta les
transaccions i modificacions que li oferirà un dels portaveus que
parlarà a continuació. Nosaltres entenem que aquestes
modificacions, aquestes transaccions pretenen fonamentalment
incorporar aquest acord, aquest protocol general de
colAlaboració que ha estat aprovat pel Govern i que passi a ser
el document de referència en aquest procés d’impuls. I també li
farem alguna proposta de modificació, que jo crec que potser
acceptable pel seu grup, en relació amb els terminis.

Nosaltres entenem que aquestes modificacions poden ser
fàcilment assumides pel proposant, perquè el que fan és
realment sumar a les seves pretensions l’eina amb la qual el
Govern ja s’ha dotat per anar en la mateixa direcció i li
demanam, per tant, que les tengui en consideració.

I després, no podem votar a favor el punt 4 i no el podem
votar a favor sobretot per una raó de pes, amb la qual
segurament podríem coincidir, però que també probablement
per la seva posició a l’oposició fa més fàcil obviar-la, parl de la
problemàtica real per assumir, des del punt de vista
pressupostari, això que vostè demana al punt número 4.
Nosaltres podríem dir: votam a favor i després no tenim
pressupost. Pensam que sent realista realment en aquests
moments no es pot fer front a això que vostè demana en el punt
número 4.
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I d’altra banda, també, no s’hauria d’oblidar la referència a
la responsabilitat financera que per part de l’Estat té en aquesta
qüestió.

En resum, Sr. Rodríguez, esperam que atengui els nostres
suggeriments i que, a ser possible, de forma consensuada, es
puguin votar almenys aquests quatre punts de la moció per tal
que aquest Pacte Local pugui ser aviat una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. També pel Grup Mixt i per un temps
de cinc minuts, el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument, el Sr. Rodríguez coneix perfectament la posició
d’Unió Mallorquina en relació amb aquesta qüestió, li vàrem
expressar, com no podia ser d’una manera, en el debat
d’interpelAlació. I li direm, en relació amb les concrecions que
vostè fa a la moció, que lògicament entenem que hi ha dos
vessants o dues parts diferenciades de temàtiques tractades en
aquesta moció: una, que és més el tema competencial en què,
efectivament, coincidim plenament amb la proposta del Grup
Parlamentari Popular; entenem que s’ha de donar una empenta
a aquesta transferència de competències cap als ajuntaments i
per tant a la creació d’aquesta comissió que vostès proposen, a
la seva dotació adequada per tirar endavant la tasca que té
encomanada i donar aquesta empenta a la tercera
descentralització, que vostè assenyala a la seva moció. Per tant,
en aquest punt, si accepta les transaccions que seran proposades
pels partits que donen suport al Govern, pensam que ens podem
trobar i que podem arribar a un acord satisfactori, perquè és
evident que coincidim en la necessitat d’aprovar aquest Pacte
Local en general que, ja dic, va sobretot dirigit a marcar i a
distingir les competències que han de ser transferides als
ajuntaments.

La segona qüestió que vostè toca a la seva moció està més
relacionada amb el finançament i ja li vàrem dir en el debat
d’interpelAlació que aquesta és la gran qüestió, la del
finançament dels ajuntaments, i és la gran qüestió que, sobretot,
ha de resoldre l’Estat, no ha de resoldre la comunitat autònoma.
Per tant, tot i que voldríem que la comunitat autònoma pogués
tenir una implicació molt més gran en ajudar a tirar endavant en
els ajuntaments tots els serveis que han de prestar per motius
diversos, no només perquè tenguin competència, sinó perquè
han assumit aquestes funcions atesa la seva proximitat i la
necessitat de donar resposta als ciutadans, és evident que la
carestia dels pressuposts de la comunitat autònoma no donen per
a tot el que nosaltres voldríem, i per tant entenem que l’Estat ha
fet un esforç molt puntual en relació amb finançament d’obres
i serveis, a través de l’anomenat Pla E, i això s’ha de reconèixer,
hi ha hagut una inversió important de doblers públics que han
gestionat els ajuntaments, però és evident que aquesta no és una
solució estructural del problema de fons, això és evident.

Per tant, no li podem donar, des d’aquest punt de vista,
suport al punt 4. I al punt 5 li oferirem una transacció, perquè en
aquest punt es mesclen les dues qüestions a les quals he fet
referència: la competencial i la de finançament.

Per tant, atesa la posició d’Unió Mallorquina, li podem
donar suport a totes les qüestions relacionades amb el marc
competencial i amb l’empenta d’aquest Pacte Local, les
qüestions de finançament entenem que s’han de resoldre a una
altra seu que no és la de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Rodríguez, en el debat d’interpelAlació que vàrem
tenir en aquesta cambra fa quinze dies jo crec que tots els grups
vàrem reiterar la necessitat que l’administració local tengui tot
el nostre suport, el nostre suport com a cambra i que també que
tengui el suport de les diferents administracions, de
l’administració autonòmica i de l’administració central.
L’administració local, ja vàrem dir en aquella ocasió, és
l’administració que es troba a peu de carrer, és la que es troba
en primera línia de foc, per dir-ho així, de contacte amb els
ciutadans i té una proximitat a la ciutadania que és el seu
principal atractiu, però que també li suposa rebre de manera
directa les pressions, les reclamacions i les queixes i les
necessitats de la ciutadania. Per tant, és evident que tots estam
d’acord que necessita un millor finançament; necessita, tots
també ens vàrem posar d’acord en aquella ocasió, més
competències. Nosaltres pensam que és molt raonable poder
aplicar allà on sigui possible aquell principi de subsidiarietat
que diu que les competències les han d’exercir les
administracions més pròximes possible a la ciutadania i
necessita també un suport constant.

Això és el nucli de la qüestió, es digui o no es digui Pacte
Local i se suposa que és d’aquesta qüestió de la qual parlam.
Ara bé, en la qüestió nuclear, que és la qüestió del finançament
i que és la qüestió en la qual hi ha més necessitat d’avançar i de
fer canvis, és evident, i ja ho deia el portaveu d’interior, que qui
té la capacitat, qui té la darrera paraula i a qui hem d’instar
contínuament i ho podem fer tots junts que canviï les coses i que
superi el marc actual és l’Estat central; l’Estat central és qui té
pendent una reforma en profunditat, estructural, efectivament,
del finançament local, que iniciatives puntuals com puguin ser
el Pla E, palAlien només en part i només de manera transitòria i
de manera puntual. Les comunitats autònomes i els consells
poden fer activitats diverses de suport als municipis, però mai
no podran resoldre aquesta qüestió de fons que és la de la
precarietat en què es troben les finances dels diferents
municipis.
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Dit això, pas a expressar la nostra posició respecte dels
diferents punts. Al punt primer se’ns proposa la creació d’una
comissió, formada entre Govern, consells i municipis; és una
proposta curiosa, tenint en compte que aquesta és la moció
subsegüent a una interpelAlació en la qual la consellera ja va
explicar les passes que s’havien fet en aquest sentit: s’havia
aprovat un protocol de colAlaboració i per tant ja era en marxa
la creació d’aquesta comissió entre Govern i federació de
municipis. Per tant, nosaltres no consideram adequat que quan
ja s’han fet passes que no s’havien fet en etapes anteriors, ara
ens vengui una proposta d’acord que inclou terminis apressants.
Nosaltres tenim la voluntat de poder aprovar aquest punt, amb
una modulació de terminis que després se li farà en el moment
oportú i en la línia del reconeixement d’allò que ja es fa per part
del Govern.

Respecte del punt segon, el que diu és que aquesta comissió
disposi de recursos humans i econòmics per dur endavant la
seva tasca, la seva comesa i ens sembla adequat i normal i obvi
que si ha de tenir qualque capacitat d’actuació, ha de tenir
recursos humans i econòmics, per tant la podem votar
favorablement, tal com ve redactada a la moció proposada.

En el punt tercer se’ns parla d’avançar en la tercera
descentralització, que els ajuntaments assumeixin noves
competències, ja ho deia fa un moment que ens sembla adequat
que els ajuntaments assumeixin com més competències o com
tantes competències sigui possible millor, moltes de les que ara
corresponen als consells i al Govern poden passar als
ajuntaments. Nosaltres, per tant, tenim tota la disposició per
votar favorablement aquest punt. Creim que hauria d’incloure
alguna referència al protocol de colAlaboració que ja està en
marxa com a marc de treball, la qual cosa serà també una
puntualització que el portaveu següent li detallarà i li farà més
concreta.

Respecte del punt quart, clar, torna a insistir en la qüestió de
noves competències, cosa que ja en parla aquest tercer, i després
parla d’un pla de finançament d’infraestructures i de servei
públic. Nosaltres entenem que ja hi ha per part del Govern
iniciatives d’ajuda i de suport als municipis; aquesta fórmula
més ambiciosa de Pla de finançament d’infraestructures i servei
públic en qualsevol cas correspondria a qui té la capacitat
d’arreglar, com deia fa un moment, de manera real i anant al
fons de la qüestió el tema del finançament municipal, que és
l’Estat central, i per tant no li donarem suport.

I finalment, el punt cinquè parla d’un calendari que fixi
quines han de ser les transferències de competències des del
Govern i des dels consells cap als municipis; nosaltres entenem
que el Govern, més que fixar un calendari, és el propi marc de
colAlaboració que estableix aquesta colAlaboració, el que ha
d’arribar és a arribar a un pacte local que estableixi aquestes
qüestions, perquè al final el Pacte Local era el tema origina tant
de la interpelAlació com de la moció.

 I en qualsevol cas, el que tengui a veure amb finançament,
torn reiterar el que ja li he dit i el que ja li han dit els portaveus
anteriors, que no és la comunitat autònoma la que té la paraula
principal per resoldre els problemes de finançament que tenguin
els ajuntaments.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Avui
no és el dia d’enredar-nos en una discussió bizantina sobre qui
és més municipalista, si nosaltres, vostès, la resta o els de més
allà, avui és el dia per demostrar entre tots que tots ho som, que
tots militam en aquesta idea del municipalisme, incloses les
nostres diferències, les diferències hi seran sempre, siguem tots
municipalistes o menys avui.

La moció que presenta el Partit Popular ens satisfà perquè
tenim l’oportunitat de parlar del Pacte Local de les Illes Balears,
un pacte en què el Govern ha treballat juntament amb els
representants municipals de la nostra comunitat i un pacte que,
per definició, és, en aquest cas entre el Govern de la comunitat
i els representants dels municipis, una posada en comú i un
arribar a un acord en relació amb una sèrie de temes, un acord
que fa referència en aquest cas a les qüestions que s’han
d’abordar d’interès municipal, d’interès del Govern i a la
metodologia que s’ha de seguir per arribar a fer efectius aquests
acords que es manifesten de comú interès. Igualment així, la
prioritat que s’ha de marcar per executar aquests acords. Per
tant, un pacte local és un acord entre el Govern, en aquest cas,
i els ajuntaments, per assolir una sèrie d’objectius, per assolir
una sèrie d’activitats per solucionar una sèrie de problemes.

I és enormement interessant que els partits polítics donem
suport a iniciatives d’aquest tipus i nosaltres estam contents i
ens satisfà que el Partit Popular, que és un partit amb una àmplia
representació municipal, estigui interessat i vulgui entrar, vulgui
conèixer, vulgui assumir, vulgui signar també un acord
d’aquestes característiques.

Per açò entenem, que per les característiques concretes
d’aquest acord, ha de néixer del més ample acord possible,
creim que amb açò compartim el que ha dit el portaveu del
Partit Popular, el Sr. Rodríguez, perquè ha manifestat també la
seva voluntat d’arribar a un acord. Hem examinat la moció que
avui es presenta amb gran interès i amb una actitud positiva i en
aquest sentit li volem proposar una sèrie de transaccions que es
fan, no ho dubti, des de la més bona voluntat de millorar la
moció i de fer-la efectiva.

Així idò pas a exposar les proposicions que nosaltres li fem.
Al punt primer li proposam la substitució del text per un altre,
molt semblant, però que per a nosaltres té la importància de
marcar l’essència de totes les coses que es proposen a la moció;
al nostre entendre, tot ha de quedar circumscrit a aquest acord
marc que han de signar els representants municipals i el Govern.
Per tant, el text en concret és el següent, proposam la substitució
del seu primer punt pel següent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes que, en el marc del protocol
general de colAlaboració que fixarà el marc general i la
metodologia per al desenvolupament d’un pacte local a les Illes
Balears, impulsi, abans del març del 2010, la constitució d’una
comissió integrada per representants del propi Govern, dels
consells insulars i dels municipis de les Illes Balears, podent
aquesta comissió desenvolupar la seva tasca en les tres
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institucions o en dues quan així ho consideri adient, com es
preveu en el document aprovat per la Comissió Mixta-Govern
de les Illes Balears-FELIB.”

El segon punt entenem que està directament relacionat amb
el primer i que és obvi i per tant nosaltres li donam suport
talment com està redactat.

Respecte del tercer punt, proposam una addició a la seva
darrera part, al final de tot, deixant el punt com vostès el tenen
redactat i afegint “en el marc del protocol general de
colAlaboració que fixarà el marc general i la metodologia per al
desenvolupament d’un pacte local a les Illes Balears.”

Respecte del quart punt, nosaltres hem de manifestar que
aquí no tenim acord, entenem que en aquests moments, bé,
primer de tot entenem que el que diu l’article, si no vaig
equivocat, 206 de l’Estatut, perdó, de la Llei de règim local, és
potestatiu, en el sentit que pot promoure, no ha de promoure, en
aquest sentit ja entenem que no té una obligació peremptòria de
fer-ho, encara que sí pot tenir una voluntat, i entenem que el
Govern la té aquesta voluntat. Però em reconeixerà vostè que
avui en dia, amb el Pla E que hi ha per enmig, els plans d’obres
i serveis que es continuen fent des dels consells, no és el
moment tal vegada més oportú per introduir més elements de
distorsió en el camp de la inversió pública municipal. Potser és
una bona iniciativa, però possiblement a un altre moment és més
oportuna. Per tant, nosaltres entenem que amb el quart punt no
hi estaríem d’acord, almenys tal com està expressat.

En el punt 5 li proposam també un canvi, una substitució al
text, que vendria a dir el següent: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que fixi un calendari
a desenvolupar abans d’acabar la present legislatura per fer
efectiu el protocol general de colAlaboració que fixarà el marc
general i la metodologia per al desenvolupament d’un pacte
local a les Illes Balears.” Com veu, sempre nosaltres
referenciam el tema en el contingut del pacte local que s’ha de
fer i la metodologia que ha de seguir, que és una cosa que han
de pactar el Govern i els dirigents municipals.

De la llista d’activitats a desenvolupar que és present a la
seva moció, nosaltres entenem que no és el nostre paper dir
quines són les coses que han de contenir un pacte que han de fer
uns tercers, en aquest cas el Govern i els ajuntaments. La nostra
confiança en el Govern i en els governs municipals que pactaran
allò que sigui necessari entre ells i que, per tant, les matèries
que hi haurà en aquest pacte seran les matèries d’interès comú
i podem dir que també seran les matèries que interessen a aquest
Parlament. Aquest Parlament va fer la seva feina amb la Llei de
règim local i va marcar un marc on treballar-hi, va definir
algunes obligacions les quals aquest pacte local entenc que és
una derivada del que diu la llei i per tant va fer la seva feina. No
ens pertoca dir els continguts d’aquest pacte, sinó que açò
correspon als actuants i per tant nosaltres avui el que hem de fer
és impulsar que aquest pacte sigui una realitat, molt abans que
acabi la legislatura si pot ser, i segons el ritme que els propis
actors es vulguin adherir.

Per tant, esper que el Sr. Rodríguez accepti les nostres
propostes, ja li he dit que es fan amb tot l’interès que aquesta
moció pugui arribar a bon fi i estam a la seva disposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, en
primer lugar he de agradecer a todos los grupos que han
intervenido tanto el contenido de su intervención como el tono
de la misma que responde evidentemente a la moción. 

La moción que el Partido Popular ha hecho responde
también a la intervención que hubo en la interpelación, es un
tema que creo que todos tenemos asumido que hay que hacer
cuanto antes, llevarlo a cabo lo antes posible y así estamos.
Diría que la moción que presentamos, en mallorquín se diría que
es una moción de mel i sucre, por lo tanto, si queremos
encontrarle algún entrebanc, l’hi trobarem, pero en principio no
tendría por qué tenerlos.

Quiero en primer lugar dejar claro dos cuestiones que
efectivamente es así, el Pacto local ha de hacerse entre el
Govern y las asociaciones de municipios que en Baleares hay
dos, que son la FELIB i la AMIB, que además en este caso
trabajan conjuntamente, pero no hay por qué ignorar que en
Baleares tenemos dos entidades que representan a los
municipios, no sería bueno que municipios como Calvià, como
Marratxí, como Manacor, como Felanitx, como Inca, como Sant
Josep de Ibiza, como otros municipios, Selva, Escorca,... como
otros muchos se quedasen fuera del Pacto local porque no están
en la FELIB. Hemos de reconocer que las dos entidades han
dado un paso de gigante, tienen un pacto para trabajar con esto,
pero tenemos que nombrar en los pactos a las dos, no solamente
a una de ellas porque estaríamos marginando la otra. 

Creo que el Parlamento ha de trabajar por la concordia y por
el entendimiento, ha de hacer un esfuerzo para que todo el
mundo se entienda, pero sin dejar a nadie fuera del marco de
acuerdo, el marco del pacto.

Creo, contestando al Sr. Melià -ahora no veo dónde está,
pero es igual-, que siempre hemos dicho del Pacto local que
vendría después del Pacto de financiación autonómica y es un
error pensar que los municipios hoy dependen del Gobierno
central, no, no, son Estado. Hay tres niveles de estado, está el
Estado central, el autonómico y el municipal, pero hoy los
municipios -y usted ha sido regidor de un importante municipio
de Baleares- hacen más trabajos en competencias autonómicas
que no del Estado y la única incompetencia clara que tienen,
que es la urbanística, este parlamento cada dos por tres se la
interviene y si no, miren el repaso de las leyes que les cité el
otro día y que no volveré a recitar. 
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Por lo tanto, inclusive cuando ejercen sus competencias
urbanísticas, también son competencia de esta cámara, por lo
tanto, el Pacto local ha de financiarse a través de dos (...): lo que
reciben los municipios del Estado, de sus ingresos propios, y
también de lo que la autonomía le transfiere por mor de las
competencias que ejerce que son propias de la autonomía de las
Islas Baleares.

Sr. Llauger, ya le he dicho anteriormente que reconozco que
todo el mundo... hemos sido municipalistas, ahí está la labor que
hizo el Partido Popular en el gobierno de la pasada legislatura
entorno al municipio. Creo que no es pequeña ni siquiera en el
aspecto de dotarlo económicamente, creo que es de un paso de
gigante al fijar mediante ley lo que tiene que hacerse. 

Efectivamente, Sr. Ribalaiga, no es imperativo el artículo
206.1 si no, le diría que está usted incumpliendo la ley, es
potestativo, pero es extraño que en cuatro años no se haya hecho
nada en este sentido, en tres años, por eso quiero decir que sería
un buen momento.

Pasando a la propuesta que me ha hecho ahora mismo, voy
a decirle dos cuestiones. Acepto la del número 1 añadiendo al
final, donde dice “FELIB”, si quiere usted “FELIB, AMIB” o
“entidades municipalistas”, “asociaciones municipalistas”, pero
evidentemente no puede ceñirse a una porque hay dos y las dos
tienen importantes municipios y las dos no pueden dejar a
ninguno de los municipios fuera del pacto, creo que es una
cuestión importante.

El punto 2, estamos todos de acuerdo. El punto 3, me parece
bien la adición, no está fuera de lo que hemos dicho, está bien,
o sea el texto, ya sé que no sé redactar y que ustedes cuando
pasen la redacción, pues entonces, como me lo aprueban todo y
me añaden algo, puedo considerarlo como un aprobado justo,
pero un aprobado, me va bien.

El cuarto, no estoy de acuerdo con que lo quiten porque creo
que hay día el Govern podría, si quisiese, mediante un
reencuentro de todas las inversiones (...) municipios hacer una
fuerza de municipios que podrían -digamos- ser importante y
hacer algo positivo en el marco del artículo 106.1.

En cuanto al punto 5, les leeré lo que dijo la consellera el
pasado..., me parece que fue el día 30 de octubre en la
interpelación. Dijo: “Per suposat, Sr. Rodríguez, li puc
assegurar que d’aquí a un any, quan vostè em diu, si pel
novembre de l’any que ve haurem fet passes positives estic no
només convençuda, sinó que li puc avançar que sí perquè he
encetat, no he encetat, jo encet aquest debat, però que està
encetat fa molt de mesos i per tant, en l’execució d’aquests
acords que provindran del protocol que es firmarà en breu
podrem veure tots -i vostè també ho podrà veure- com es fan
les passes positives en favor dels ajuntaments d’aquestes illes”.
Ella me decía en noviembre del año que viene. Claro usted en
su propuesta me dice “finales de legislatura”, eso es blindarse...

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi concretant que ja està passat de temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Acabo enseguida. Eso es blindarse, eso es no querer dar a
esta cámara cuentas si incumplen este pacto. Por lo tanto,
propongo que en vez de ser noviembre del 2010 sea diciembre
del 2010, pero que en los dos meses últimos de esta legislatura,
antes de disolver la Cámara podamos pedir explicaciones a la
consellera si ha cumplido o no ha cumplido la promesa que hizo
el otro día.

Por lo tanto, pido dos cuestiones. En el punto número 1 o
bien “FELIB, AMIB” o bien “entidades municipalistas”; y en el
punto último en vez de “la presente legislatura” poner
“diciembre 2010" porque si no, se está produciendo un blindaje
que creo que no es correcto por los políticos que responden de
los actos que hacen.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

Donarem tres minuts perquè es posin d’acord en les
modificacions i ho puguin llegir.

(Pausa) 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Aceptamos la propuesta que nos han hecho los grupos que
apoyan al Gobierno y la propuesta nuestra queda como sigue:
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que en el marc de protocol general de colAlaboració que
fixarà el marc general i la metodologia per al desenvolupament
d’un pacte local a les Illes Balears impulsi, abans de març del
2010, la constitució d’una comissió integrada per representants
del Govern, del consells insulars i dels municipis de les Illes
Balears, podent aquesta comissió desenvolupar la seva tasca en
les tres institucions o en dues, quan així es consideri adient, com
es preveu al document aprovat per la Comissió Mixta del
Govern de les Illes Balears- entitats municipalistes”. 

Això seria el primer punt. El segon queda com està a la
moció i al tercer s’afegeix el que diu la moció, la següent
qüestió: “en el marc del protocol general de colAlaboració que
fixarà el marc general i la metodologia per al desenvolupament
d’un pacte local a les Illes Balears”. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 /  10 de novembre del 2009 3511

 

El quart ja han anunciat que votaran en contra, i el cinquè
diu així: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fixar un calendari a desenvolupar abans d’acabar
desembre del 2010 per fer efectiu el protocol general de
colAlaboració que fixarà el marc general i la metodologia per al
desenvolupament d’un pacte local a les Illes Balears”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Entenem que s’aproven per
assentiment els punts 2, i els 1, 3 i 5 amb les modificacions
proposades i que, per tant, això podria quedar aprovat per
assentiment i tan sols votaríem el punt 4. És així, senyores i
senyors portaveus? Doncs votam el punt 4 i pensin que votam
a mà alçada perquè no funciona el sistema. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

A favor, 27; en contra, 29. Per tant, no s’aprova. 

IV. Debat del Dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei de mesures ambientals per
impulsar les inversions i l'activitat econòmica a les Illes
Balears (RGE núm. 9588/09).

Passam al següent punt de l’ordre del dia que és el debat del
dictamen del Projecte de llei de mesures ambientals per
impulsar les inversions i l’activitat econòmica a les Illes
Balears. Per defensar el projecte, per part del Govern, no hi ha
presentació? Passem, doncs, al debat de la primera esmena del
Grup Parlamentari Mixt i el Sr. Bartomeu Vicens té la paraula.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Crec
que hi ha ocasions on defensar una esmena és o hauria de ser
quasi, si em permeten, innecessari. Els seus termes, i encara més
amb les circumstàncies actuals, fan obvi o notori haver
d’argumentar que en temps de crisi, en temps on parlam cada
dia de millora de la qualitat de l’oferta turística s’hagi de
defensar que es pugui millorar aquesta oferta turística. Fins i tot
quan veim el títol encertat de la llei que avui es defensa aquí,
“mesures per impulsar les inversions i l’activitat econòmica”, es
fa obvi que defensar una inversió important a un país i a un
municipi on el turisme té problemes, és defensar un sector
estratègic d’aquest país i a més defensar una activitat econòmica
de qualitat. 

Hem sentit reiteradament, i avui ho hem tornat a sentir en
aquesta cambra, que hem de diversificar l’economia, que hem
de modernitzar l’oferta turística, que hem d’atreure inversions,
que hem de crear llocs de feina, que hem de mirar de millorar la
qualitat de l’oferta turística i que, sobretot i això sí que
reiteradament s’ha dit, hem de desestacionalitzar la temporada.
Crec que avui tenim una bona ocasió, a més d’aprovar el decret
que és objecte de votació, d’aprovar aquesta esmena. A més, no
és cap novetat, amb el text que vulguem, allò que es demana
que és, purament i simplement, una cosa que es ve reivindicant
històricament, no només en el municipi de Campos sinó que es
va aprovar en el Pla territorial la passada legislatura per part del
Partit Popular i d’Unió Mallorquina com a equipament,

purament i simplement, modernitzar els banys de Campos en la
seva oferta de qualitat.

També parlam moltes vegades, i avui fa dos minuts que
n’hem parlat, de municipalisme. Tots parlam de municipalisme,
parlam del tren d’Alcúdia, parlam del tren a Manacor, parlam de
Sa Pobla, parlam de molts de municipis, i crec que també
històricament s’ha parlat que els municipis que han protegit més
la seva costa, que han tengut i tenen problemes econòmics
precisament per no haver crescut en els moments d’impuls
desenvolupista de l’urbanisme, del turisme i de la construcció
de qualque manera se’ls ha de compensar. Avui tenim un bon
exemple senzill, breu, ràpid de compensar malgrat sigui amb
una petita cosa, però a més per a un nacionalista és important
protegir i valorar això que deim el patrimoni històric, el
patrimoni etnològic que hem defensat sempre. 

Els banys de Campos són un paradigma únic a tot Balears de
banys naturals que formen part d’allò que deim patrimoni
històric o etnològic, que l’únic que fan, a part de tenir inversió
i lluitar contra l’atur i de defensar la nova economia, és fer més
forta la identitat pròpia. Senyores i senyors diputats, crec que
avui tenim ocasió de passar d’aquestes paraules en abstracte,
que moltes vegades pronunciam, als fets i passar d’una filosofia
política, que crec que compartim tots, a unes inversions
productives i executables avui per avui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. Per a la defensa d’aquesta
esmena, torns a favor? No n’hi ha. Torns en contra? No n’hi ha.
Sí? Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, simplement per
argumentar el perquè el vot en contra del Grup Socialista.
Entenem que podríem partir d’una premissa d’acord com seria
la proposta de modernització d’un balneari, si en això es treu el
profit que en algunes ocasions s’ha esmentat i hi ha acord,
evidentment, de tots, però una molt diferent és el contingut
global de l’esmena perquè fa referència ja a un interès general
d’un ús d’equipament de caràcter sanitari, assistencial, turístic
i complementari a l’àrea d’influència termal dels banys, que al
nostre entendre pot anar molt més enllà del que és una simple
modernització i recuperació d’un balneari. Per tant, amb aquest
argument el Grup Socialista votarà en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. VICENS I MIR:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, li propòs passar
d’una premissa d’acord a un acord immediat que és que redacti
vostè conjuntament amb mi o vostè mateix, si no li agrada el
complementari retiram el complementari, sinó el text que vostè
vulgui i es pugui aprovar. Donat que ja hi ha un acord a la mini
crisi que hi va haver en el Consell de Mallorca que, a més, deia
que estaven d’acord a aprovar un projecte de llei seria molt més
fàcil, menys burocràtic, més ràpid i, sobretot, eliminaria això
que deim traves administratives que avui sortíssim aquí amb una
inversió que crec que és bona per a Campos, per a Mallorca i
per a Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. No hi ha contrarèplica. BLOC per
Mallorca? 

Passam al debat. Hi ha les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular que es mantenen al projecte i té la paraula,
qui em demana la paraula? La Sra. Soler té la paraula per
defensar totes les esmenes. Té quinze minuts, l’avisaré, si vol,
quan en faci dotze.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Tal
com vàrem ja manifestar el passat dia 9 de juny, quan vàrem
ratificar el decret Grimalt, com és conegut, ja vàrem anunciar
que presentaríem totes les esmenes pertinents per a la millora de
la redacció d’aquest decret, i així ha estat, hem presentat 31
esmenes, 3 d’addició, 21 de supressió i 7 de modificació. Avui
aquí ens trobam amb un fet una mica sorprenent, esperpèntic,
fins i tot d’abús parlamentari, si es vol dir de qualque manera
diplomàtica.

A principis de febrer vàrem aprovar un decret llei que
s’anomenava decret llei Nadal, el 21 de març es va acabar el
termini per presentar-hi esmenes i fins avui, coincidència, sols
s’ha reunit la ponència, però no s’ha fet informe d’aquest decret,
i mirau per on, un decret llei que es va ratificar aquí en el mes
de juny, dia 9 de juny, avui ja el podem debatre en Ple per
aprovar la llei. Per tant, no sabem si era perquè hi havia un
decret Nadal i hi havia de sortir un decret Grimalt o si perquè hi
havia un decret Nadal s’havia de fer qualque cosa més per veure
que un era bo i l’altre no ho era tant, no ho sabem, supòs que
més endavant ho sabrem, com sempre en aquest govern tot té
les seves explicacions. Per tant, ja les deduirem en qualque
moment.

A més, tenint en compte que els decrets lleis eren, i dic eren,
perquè ja no creim que sigui així, eren una figura per utilitzar
amb caràcter extraordinari i d’urgent necessitat. No sabem els
decrets lleis que ens poden arribar en un futur després d’haver-
ne aprovat tres. 

Passant ja al decret llei, avui projecte de llei, les nostres
esmenes es fonamenten en cinc pilars fonamentals. Primer, es
va justificar el decret llei, davant l’opinió pública, com un
conjunt de mesures urgents per a l’agilitació de tràmits
ambientals a fi d’impulsar les inversions i activitats
econòmiques reduint tràmits o terminis de caire ambiental.
Aquesta finalitat no només no es compleix sinó que es contradiu
directament amb molts d’articles, introdueixen noves
tramitacions o requisits que empitjoren la situació del ciutadà i
de les altres administracions davant la tramitació ambiental de
plans i projectes. M’explicaré.

Vaig tenir l’oportunitat de dir el dia de la ratificació d’aquest
decret llei, dels 36 articles només hi ha 7 que suposin agilitació
dels tràmits, 7: el 4, el 20, el 22, el 23, el 24, el 31 i el 32; i per
això aquests articles que suposen agilitació de tràmits no han
estat esmenats, sols hem esmenat l’article 4, que tractava de
salvaguardar el termini fixat a la normativa bàsica estatal i
europea i evitar decisions arbitràries en l’aplicació d’aquest
article. El 31 el vàrem esmenar, i avui aquí dic que retiram
l’esmena perquè se’ns ha justificat, per part de la conselleria, les
paraules de sistemes vitals bàsics d’on venien, que nosaltres
volíem suprimir, i que, per tant, la podem retirar perquè està
justificat. Es manté l’esmena a l’article 32 per atorgar una
exoneració del tràmit de llicència municipal a l’Administració
autonòmica que suposa un greuge comparatiu cap als
particulars. Els altres 29 articles del projecte llei originari no
suposen cap agilitació dels tràmits per fer front a la crisi.
Qualque dia haurem de demanar resultats d’aquests famosos
decrets lleis, com han afavorit directament al ciutadà i com els
han anat bé per millorar la seva butxaca i arribar a finals de mes.
N’haurem de parlar un dia, que això és el que entenen els
ciutadans.

Per tant, com que nosaltres entenem que no feien front a
aquesta crisi foren esmenats. No estam d’acord que el Govern
digui una cosa, aprova un decret llei per lluitar contra la crisi
des de l’òptica de les tramitacions ambientals, i quan mires el
resultat de la llei resulta que és fals. Dels 36, 29 no suposen cap
agilitació. Analitzant, breument, el contingut de l’articulat, la
part més important suposa la reforma de la Llei 11/2006,
d’avaluació d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques, s’han presentat esmenes als articles 2, 3 i 4, que
ja he explicat, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 i 21. 

Aquestes esmenes tracten de corregir una redacció legal que
de quedar tal com està actualment suposen o bé declarar la
possibilitat de la caducitat del procediment o bé posar nous
entrebancs a la tramitació de plans i de projectes ambientals.
Especialment vull destacar les esmenes dels articles 11, 17, 18
i 21. En tots aquests casos de mantenir-se la redacció, tal com
està presentada avui, el ciutadà o l’administració pública pot
haver de reiniciar un procediment, que en alguns casos -l’11 i el
17- per un retard incompliment d’altres administracions, que
resulta una vertadera aberració poder convertir aquestes
tramitacions, com diríem, en la història interminable, perquè si
hem de declarar la caducitat d’un procediment d’avaluació
d’impacte ambiental per manca dels informes d’altres
administracions públiques o d’altres departaments, el primer
que passa és que feim una greu injustícia. Quina culpa té el
ciutadà de les nostres illes o un ajuntament que altres
administracions no facin bé la seva feina? I segon, no hi ha cap
garantia que amb la nova tramitació això no torni a passar.
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Quantes vegades s’haurà de tramitar un mateix pla o projecte?,
dues?, tres?, les que facin falta, fins que els funcionaris, que no
estaran ben controlats pel polític de torn, es dignin a fer el seu
informe. És això agilitar tràmits tal com ens han venut fins
avui?, no. 

Tenim un govern que a més de posar noves dificultats a les
tramitacions enganya els ciutadans. Anuncii que això per al
Grup Parlamentari Popular no està bé, i anuncio que si en el
2011 el Govern torna a ser Popular canviarem tots els articles
que facin pagar al ciutadà o als ajuntaments els errors o la falta
de posar-se les piles per part d’altres administracions. 

(Alguns aplaudiments)

Segon, el decret llei suposa una passa enrera en la protecció
introduïda la legislatura passada en matèria de renous, el seu
efecte és un perjudici directe en el descans nocturn dels
ciutadans. El decret llei és una passa enrere. Per què dic això?
Si comparam l’article 9 de l’anterior llei a l’article 9 després de
la modificació d’aquest decret, primer, és un retrocés en la
protecció contra el renou ambiental i, per tant, un empitjorament
de les condicions per al descans; si abans el període del descans
nocturn començava a les 10, ara comença a les 11 i, a més, ha
desaparegut el període mínim de descans de 8 hores -això és
anar a favor del ciutadà, segons el Govern-, i un retall a
l’autonomia municipal -un govern que pensa tant amb els
municipis i que s’ompl la boca-; si abans es permetien fins a
dues hores de marge i distingir estiu i hivern, segons els
municipis, aquesta previsió desapareix. 

I escoltau bé. Les raons exposades per la conselleria relativa
és una amenaça a un recurs estatal, però no ens ha convençut
gens ni mica. L’autonomia legislativa de la comunitat autònoma
ha de permetre assolir una regulació com aquesta i si el Govern
de l’Estat diu el contrari li hem de plantar cara. Avui, en els
mitjans de comunicació la consellera de Comerç diu que:
“Madrid que diga una cosa que nosotros hacemos otra”, avui,
i resulta que en aquest cas que defensam l’autonomia municipal
i defensam que els ciutadans de Balears puguin dormir dues
hores més, ens agenollam davant Madrid, curiosament  d’un
govern i d’una conselleria que es diu nacionalista, curiosament.

Per tant si nosaltres en el 2011 tornam al Govern tornarem
a l’articulat que nosaltres teníem, defensarem l’autonomia
municipal com sempre hem fet i defensarem els ciutadans de les
Illes Balears en les seves hores de descans, i demanaríem al
Govern que quan uns diuen blanc i els altres diuen negre es
posin d’acord, quan ens hem d’agenollar davant Madrid o quan
no ens hi hem d’agenollar. Convendria tenir-ho clar.

Tres.

(Petit aldarull a la sala)

El projecte de llei perllonga dos anys el termini per aprovar
els plans d’ordenació de recursos naturals, el que perjudica
enormement la seguretat jurídica dels propietaris de finques.
Aquest decret llei suposa així un entrebanc per poder declarar
nous espais naturals protegits amb el consens dels propietaris de
les finques afectades. 

Unes de les vessants més perjudicials de la política
ambiental d’aquestes illes és la reforma que resulta de l’article
27 i de la disposició transitòria tercera, que perllonga dos anys
més el termini per a la redacció dels PORN. Pensam que aquest
article té un sol origen i l’acceptam, que és la manca de valentia
i d’actuació de la conselleria per declarar nous espais naturals
protegits; qualque dia, també qualque dia sabrem perquè a dia
d’avui no han aprovat el PORN d’Es Trenc i Es Salobrar a
Campos, curiosament a Campos, i el del Parc de Llevant; ho
sabem, qualque dia, però qualque dia ho sabrem. És a dir, que
durant aquests dos anys no han fet absolutament res, i per
continuar sense fer res prolongarem per dos anys més aquesta
possible aprovació dels PORN.

El govern del Partit Popular va demostra, encara que no
agradi a segons quins diputats, que era possible fer una
protecció en consens amb la propietat. Si vostès no ho
aconsegueixen és per un sol motiu: la manca de diàleg amb la
propietat, i això el nostre conseller Font i tota la seva conselleria
varen ser capaços de demostrar-ho. Avui no hi ha ningú
d’aquest govern que sigui capaç de fer-ho. És per això que li
deman que acceptin aquesta esmena de supressió, es posin a fer
feina i aprovin els PORN iniciats, cercant com sempre el
consens amb els propietaris de finques.

Quatre. Les reformes que s’introdueixen en matèries con
residus i responsabilitat ambiental són en un cas insuficients i en
l’altre un privilegi de l’Administració, que en si mateix entenem
que és rebutjable i perjudica també al ciutadà. En matèria de
residus la reforma queda molt curta, i si de veres volen fer un
canvi deixin de fer pagar als empresaris els retards de la seva
administració, introdueixin el silenci positiu, com se’ls demana
a l’esmena presentada; pensin en això, això seria afavorir els
empresaris, això seria sortir de la crisi, però tampoc no han
pogut...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, du dotze minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em queden tres minuts, idò.

En matèria de responsabilitat ambiental, em sap greu
utilitzar la paraula però ho he de dir així, en matèria de
responsabilitat ambiental és una vergonya que l’Administració
autonòmica ambiental, que hauria de donar exemple del
compliment de la legalitat ambiental, el que fa via aquesta
norma és autoexonerar-se de responsabilitats en aquesta
matèria, s’autoexonera. A més a més ni tan sols no té el mateix
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tracte per a tothom, doncs aquesta exoneració no s’estén als
ajuntaments, només exoneram els del Govern de la conselleria,
la resta no. Si un ajuntament és denunciat, ay el alcalde, ay los
concejales, però el Govern no, eh?, cuidadín, cuidadín. Això és
la defensa de l’autonomia municipal.

(Remor de veus)

És per això que els demanam que acceptin les esmenes
presentades en els articles 35 i 36, i elimina una regulació que
pot perjudicar els ciutadans si es produeix un desastre ambiental
i que a més discrimina els ajuntaments. Jo a la seva ratificació
del decret llei ja vaig dir que això feia olor i que hi havia una
denúncia del SEPRONA a la pròpia actuació de la conselleria
en una neteja de torrents, i això pareixia que feia com olor.
També ho sabrem en un futur, per ara tampoc no ho sabem.

I cinquè i per últim, en tràmit d’esmenes el Partit Popular va
aprofitar aquesta tramitació per afegir mitjançant esmenes
d’addició dues mesures legals, per a nosaltres importants, que
sí que activarien l’economia tal com justifiquen aquest decret
llei i l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia: una per intentar
posar fi a una de les discussions internes del pacte, el famós
traçat del tren fins a Alcúdia; i una altra per donar més seguretat
jurídica i aclarir la situació legal i funcionarial dels tècnics que
dirigeixen l’extinció d’incendis forestals. 

El Grup Parlamentari Popular va aprofitar aqueixa
tramitació, com he dit, per presentar aqueixes dues esmenes més
una altra a un text refós: una relativa al traçat del tren cap a
Alcúdia. Intentam acabar amb una més de les grans incerteses
d’aqueixa acció del govern del pacte, si és que té qualque acció
de Govern. Sr. Grimalt, Sr. Melià, Sr. Antich, com és possible
que un partit polític a Alcúdia voti blanc i a Palma voti negre?
Com és possible que a Alcúdia, Sr. Melià, Sr. Antich, Sr.
Grimalt, el PSOE i UM votin que el traçat ha de ser per un
costat, sobretot el Sr. Melià, i aquí votin el contrari? Això no és
defensar els interessos dels ciutadans, això és defensar una
cadira i un cotxe oficial. Tot això...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Tot això seria una anècdota si no estiguéssim perjudicant els
interessos dels ciutadans, però és que retardar aquest projecte
per la seva manca d’acord és un perjudici als ciutadans. Per això
també els anuncii que si el Partit Popular governa el 2011 el
traçat del tren d’Alcúdia serà el que va aprovar l’ajuntament de
forma unànime i que el govern del pacte menysprea. Nosaltres
defensarem els interessos de l’Ajuntament d’Alcúdia.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I per últim, i ja acab, respecte de l’esmena d’addició del
tècnic forestal, em limit a dir que des del PP pensam que una
administració que diu una cosa als tècnics però que a l’hora de
la veritat no és capaç d’aprovar la proposta que ella mateixa
havia beneït, no té credibilitat. Si governam arreglarem el
problema aquest, però esper i desitj que aquesta esmena que
afecta directament els tècnics de l’IBANAT pugui ser aprovada
per unanimitat d’aquesta cambra, la qual cosa vol dir que
almanco respectaríem els interessos d’aquests funcionaris. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Torns a favor. Vol intervenir el Grup
Parlamentari Mixt? Passam idò als torns en contra. Grup
Parlamentari Mixt?, no hi ha intervenció. Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM... Sí? Perdó, Sr. Melià. Té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sra. Soler, estic cercant el meu cotxe oficial.

(Rialles)

No sé quin cotxe oficial estic defensant jo, “el Sr. Melià no
sé què”, encara no l’he trobat, aquest cotxe oficial. Molta
demagògia, Sra. Soler. Que vostès em diguin el que és votar a
un lloc una cosa i votar a una altra banda una altra cosa..., si
vostès són mestres d’això!, a Madrid. Només fa falta recordar
el malaurat règim econòmic i fiscal que aquí va sortir d’una
manera i a Madrid vostès sí que varen canviar de votació i el
varen transformar de dalt a baix. Home!, una mica de seriositat.

Aquí hem vengut a discutir del decret llei..., hem vengut a
discutir del decret llei, i aquest decret llei..., o del projecte de
llei, millor dit, hem vengut a discutir del projecte de llei perquè
el decret llei ja està aprovat i ja té uns efectes pràctics, i li diré
que encara que vostè trobi que és un desastre i que no hi ha cap
mesura d’agilitació, i que no ha servit per a res, resulta que hi ha
sis escoles que ja s’han beneficiat d’aquest decret llei, i resulta
que hi ha 20 modificacions de planejament que ja s’estan
beneficiant d’aquest decret llei, i resulta que hi ha un estalvi de
temps en tramitacions ambientals molt important de sis mesos
gràcies a aquest decret llei que ara es convertirà en llei si aquest
parlament ho considera pertinent. Per tant no deu ser tan negatiu
i no deu ser tan desastre quan s’estan produint aquests efectes
benèfics per a moltes persones i per a moltes entitats que han de
fer tramitacions ambientals.

Evidentment des d’Unió Mallorquina no compartim la seva
opinió que no hi ha una agilitació, i la previsió de caducitats, i
la previsió d’expedients de caducitat no només és una agilitació
sinó que és seguretat jurídica i preveure conseqüències en
l’incompliment d’altres administracions, perquè vostè pot
quedar aquí tan ampla i dir “és que preveuen la caducitat
d’expedients”, però és que els expedients de qualque manera
han d’acabar, i acabar un expedient també és agilitar-ho perquè
almanco el ciutadà sap quan comença i quan acaba, i establir
terminis és positiu i conseqüència dels incompliments. El que
no pot ser és que s’eternitzi el tràmit ambiental perquè les
administracions no emeten els informes o no fan els tràmits
d’informació pública que són obligatoris d’acord amb
l’ordenament jurídic. Per tant que hi hagi conseqüències per
aquests incompliments dóna seguretat jurídica i agilita els
tràmits, perquè se sap el final d’aquesta tramitació. D’altra
banda el que vostès proposen és que no hi hagi cap final, que
això s’allargui inexorablement i indefinidament. Per tant que hi
hagi clàusules de tancament lògicament és positiu i és agilitar
els tràmits ambientals.
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Per tant des d’aquest punt de vista entendrà que no li podem
donar suport a totes les seves esmenes, la majoria de supressió,
que van a combatre la línia de flotació i les aportacions en
positiu de tancament del sistema que fa aquest projecte de llei.

En relació al tema dels renous, miri, el tema dels renous
prové de la regulació d’una directiva europea. No sé si vostè ha
tornat tan independentista que no vol saber res ni del que diu
l’Estat ni del que diu la Unió Europea, però resulta que hi ha
una directiva europea que regula aquesta qüestió, i el que ha fet
aquest decret llei és transposar exactament el que diu la
directiva europea. El que vostès varen fer no és apostar pel
descans nocturn de les persones, que és el discurs que ens ha fet
aquí, el que varen fer és obrir els ajuntaments perquè poguessin
canviar els horaris de descans nocturn, reduir aquests horaris si
així ho consideraven pertinent. Per tant la seva regulació en
absolut era una garantia de descans nocturn, era el contrari, era
obrir una porta perquè es reduís aquest descans nocturn. Per
tant, atès que no s’adiu la regulació existent amb la directiva
europea, el que s’ha fet és modificar aquesta regulació i adaptar-
la a la normativa europea, garantint un descans nocturn entre les
11 del vespre i les 8 del matí, i a més a més possibilitant que els
ajuntaments puguin encara allargar aquest període de descans
nocturn una hora, a les 10, que és el que vostè en teoria ha
vengut a explicar aquí però que és evident que l’aplicació
pràctica de la seva normativa anava en un sentit invers del que
vostè ha dit. 

En relació als PORN, li ha explicat el conseller a diverses
compareixences que la intenció de la Conselleria de Medi
Ambient és aprovar aquests PORN amb el consentiment, amb
el pacte, amb la negociació, escoltant els propietaris. Això
vostès ho haurien de considerar una cosa continuista de la
política que vostès varen dur a la Conselleria de Medi Ambient,
i en lloc de considerar-ho una política continuista i en la mateixa
direcció, l’ataquen de manera ferotge. No ho entenem.

En tot el tema de responsabilitat ambiental la veritat és que
no acabam d’entendre les seves esmenes, perquè la
responsabilitat patrimonial i la responsabilitat de les
administracions estan regulades en normes generals i no pensam
que hi hagi cap transformació de les regles bàsiques d’aquest
règim jurídic.

En relació al tren d’Alcúdia, ho hem dit moltes vegades, en
aquesta tribuna també: l’acord que s’ha assolit és que no hi
haurà tren a Alcúdia. Era el que volia Unió Mallorquina?, no;
quina era l’aposta d’Unió Mallorquina?, l’aposta d’Unió
Mallorquina era que el tren arribàs pel traçat sud, però
evidentment també Unió Mallorquina entén que ha de fer un
esforç d’interlocució, de negociació, està en un pacte amb altres
partits polítics, i lògicament el consens és necessari a tot pacte,
i això és el que hem fet, arribar a un acord on aquestes
inversions previstes en el conveni ferroviari es destinaven a
l’electrificació i a altres finalitats. Aquest és l’acord. Nosaltres
evidentment entenem que dins la seva feina d’oposició hi ha
intentar posar desacords dins el pacte però evidentment no és la
nostra aposta, la nostra aposta és governar, és tirar endavant els
projectes en què hi ha acord i ajornar aquells en què no hi ha
acord, com és el cas del tren a Alcúdia.

Li diré, per acabar, que li acceptam dues esmenes, l’esmena
11551, que és la relativa als tècnics de medi ambient, als tècnics
forestals als quals vostè ha fet referència; aquesta esmena
l’acceptaríem. I també acceptaríem l’esmena 11576, que és la
que fa referència a la necessitat de llicència d’obres municipal
o de llicència urbanística en els espais de lleure. Aquestes dues
esmenes serien acceptades. Totes les altres, per les raons que he
anat exposant, evidentment quedarien rebutjades o nosaltres hi
votaríem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, Sra. Soler, ens trobam davant el debat parlamentari
d’un projecte de llei que com a decret llei aprovat en el seu
moment en Consell de Govern i després validat en aquesta
cambra ja és vigent, i ja vàrem dir en aquella ocasió que
votàvem favorablement a una tramitació parlamentària com a
llei que permetria fer compatible aquest efecte immediat de
poder ser efectiu en un moment de crisi amb una tramitació
parlamentària que permeti esmenes i que permeti un debat
parlamentari, i aquest és el moment en què ens trobam avui.

Jo començaré per aquelles esmenes que votam
favorablement, que són l’esmena 11551, aquesta esmena sobre
tècnics forestals, que entenem que dóna una millor definició de
la responsabilitat de la direcció tècnica en el cas d’extinció
d’incendis forestals. I també l’esmena 11576, sobre la necessitat
que les obres d’equipament que es facin a la xarxa d’àrees de
lleure a la natura hagin de comptar amb la corresponent
llicència municipal.

Respecte de la resta d’esmenes, si feim un repàs ràpid i tot
d’una que jo m’hi vaig enfrontar i que les vaig mirar, a l’hora de
fer-ne un resum veia que tot el temps anava apuntant “suprimir,
suprimir, suprimir”... Són esmenes en la seva immensa majoria,
i ja ho ha exposat la portaveu del Partit Popular, de supressió,
amb la qual cosa ens trobam davant d’una espècie d’esmena a
la totalitat disfressada d’esmenes parcials, i per tant a l’esmena
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a la totalitat en cap cas li podem donar suport, perquè ja vàrem
donar suport en el seu moment a la validació del decret llei, un
decret llei que va arribar a Consell de Govern després d’una
negociació en la qual vàrem participar, i per tant la coherència
difícilment ens podria dur a votar unes esmenes que equivalen
en la pràctica a una esmena de devolució, a una esmena a la
totalitat.

Dit això només volia fer algun comentari de dos o tres
aspectes. En primer lloc l’esmena 11552, sobre el corredor sud
del tren, del tren entre Sa Pobla i Alcúdia, primer una qüestió de
forma: és una novetat, o entenem que és una novetat, aquesta
proposta que hi hagi trajectes ferroviaris fixats per llei, i vostès
que darrerament fan preguntes sobre urbanisme a la carta
haurien de contestar sobre si això és planificació del transport
a la carta, això que una llei fixi corredors ferroviaris. En
qualsevol cas nosaltres no compartim tampoc, a diferència del
que li deia el portaveu anterior, no compartim tampoc el
contingut, el fons de la qüestió. Per a nosaltres, i això ho hem
defensat sempre, el trajecte idoni és el trajecte paralAlel a la
carretera existent en aquest moment entre Sa Pobla i Alcúdia,
entenem que és el que fa menys mal territorial perquè aprofita,
per dir-ho així, una ferida ja feta, a part d’altres consideracions
que ja hem repetit algunes vegades, però en qualsevol cas hi ha
un acord perquè això no es faci. Però sí que voldria dir-li,
perquè la Sra. Soler ha presentat aquesta esmena com una
esmena de reactivació econòmica, en qualsevol cas la inversió
prevista es farà, la inversió prevista es farà amb una qüestió tan
important i tan rellevant de cara a la millora de la qualitat dels
servei ferroviari com és l’electrificació, que així els doblers no
es perdran i la reactivació econòmica que puguin dur també hi
serà.

Respecte dels plans d’ordenació dels recursos naturals,
respecte dels PORN, la nostra posició, Sra. Soler, és que sí, que
se n’han de fer, nosaltres també volem que n’hi hagi, i és veritat
que la conselleria ha seguit el seu ritme perquè nosaltres també
voldríem veure realitzacions, voldríem veure realitzacions en
forma de PORN, i particularment ens agradaria que aquests dos
que vostè mateix ha esmentat, que són els d’Es Trenc Salobrar
de Campos i el de península de Llevant, el del Parc Natural de
Llevant, de península d’Artà, ja els tenguéssim ràpidament
aprovats i vigents.

Nosaltres entenem que a les Illes Balears hi ha un dèficit
encara d’espais naturals protegits; la ràtio entre superfície
protegida i superfície total del nostre país és encara molt baixa
i ens situa a la cua no només d’Europa sinó de l’Estat espanyol
en matèria d’espais naturals protegits. Hi havia un temps que el
Partit Popular feia propaganda per les fires i parlava d’un 30 o
un 40% d’espais protegits, però es referia als espais de la LEN,
que és una protecció purament urbanística, que no és una
protecció homologable a nivell europeu, com espais naturals
protegits. Per tant, nosaltres defensam que n’hi hagi, defensam
a més la fórmula del parc natural, que és una fórmula que va ser
insultada en el seu moment, com a una fórmula idònia de
protecció que fa compatible la protecció de valors naturals amb
l’activitat humana i que, a més, ens revaloritza com a destí
turístic.

En qualsevol cas, Sr. Soler, nosaltres no acceptam lliçons
del Partit Popular, no acceptam lliçons en aquesta matèria del
partit que té l’historial que té en la legislatura passada en
matèria d’espais naturals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Soler, vostè a la seva intervenció, intentant
argumentar amb poc èxit, des del nostre punt de vista, les
bondats de totes les esmenes que han presentat, no ha pogut
evitar ficar-se dins qualque bassal innecessàriament, i m’ha
paregut comptar no sé si eren tres o quatre vegades, que ens ha
anunciat, que sonava fins i tot a amenaça, tot allò que faran
vostès si tornen a governar. I jo li he de dir una cosa, Sra. Soler,
no prometi tant, primer perquè crec que és molt difícil
convèncer els ciutadans de què faran vostès si tornen a
governar, perquè crec que els ciutadans el que tenen clar i el que
han pogut comprovar, com a mínim aquests dos darrers anys és
una cosa que és certa i és la feinada que tenen els jutges, gràcies
a la gran bona feina que feien vostès quan governaven, això sí
que ho tenen clar, la resta és una incògnita, no ho saben encara.

Sobre les bondats de la seva feina i en tema mediambiental,
que ens deia tot el bé que ho feien els altres i el que protegien i
que aquest govern no aconsegueix acords amb els particulars i
que abans tot es feia bé, jo li recordaré que el primer que va fer
el govern del Partit Popular a la passada legislatura va ser
desmuntar i eliminar directament dos parcs naturals, un aquí a
Mallorca i un a Eivissa, aquesta va ser la gran feinada de la
Conselleria de Medi Ambient. Crec que això també té el seu
mèrit.

Sí, sí, un és fenomen i uns altres fan les afirmacions que els
pareix i ningú no diu res aquí, com per exemple quan la senyora,
quan la portaveu del Partit Popular ha dit directament que
aquest govern enganya els ciutadans, i s’ha permès fer aquesta
afirmació, està en el Diari de Sessions, qualsevol ho pot llegir,
aquest govern enganya els ciutadans ha dit. I jo crec que, des del
nostre punt de vista, i ara ho podrem comprovar, ja no em
referesc a temps passats, sinó a aquests moments, al dia a dia,
qui realment enganya els ciutadans segurament és el grup de
l’oposició.

Mirin, senyores i senyors diputats, aquesta tramitació com
a llei, d’un decret que en el seu dia ja va ser validat pel
Parlament, és fa a petició del Grup Popular; a petició del Grup
Popular argumentant en el seu moment, i crec que val la pena
recordar-ho aquest fet, perquè en el seu moment suposadament
vostès exposaren un argument de pes per justificar aquesta
petició, i és que va dir vostè, Sra. Soler: “Les moltes esmenes
del Partit Popular permetran millorar l’actual decret, ja que els
suggeriments que fa el nostre grup sempre són per millorar la
societat”, això va dir vostè. Ara bé, però miri, jo fins ara, tant de
la lectura de les seves esmenes, aquesta 31 que han presentat, i
ni tan sols escoltant els arguments exposats per vostès fins ara,
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ni he pogut constatar ni intuir on és aquesta intenció de millorar
el decret ni tan sols he vist suggeriments per millorar aquesta
societat que vostès diuen; fins ara únicament els he sentit
criticar, criticar la utilització del decret, d’un decret que recull
l’Estatut de la nostra comunitat autònoma, posant fins i tot en
dubte si utilitzar aquesta eina que recull l’Estatut és o no
democràtic a l’hora de governar. I també han dit que aquest
decret és un decret que resta i aquesta llei, per tant, ara resta
garanties que hi havia fins ara en qüestions mediambientals.

Ha fet una afirmació, parlant d’algunes de les seves
esmenes, ha dit que aquesta llei, aquest decret exonera
l’administració de determinats tràmits, cosa que no fa amb els
particulars, cosa que no es pot fer. Jo crec que si vostè està
atenta quan se li explica el contingut del decret, l’objectiu que
persegueix, se n’adonarà que sí efectivament els beneficiats
d’aquesta exoneració són tots els particulars, és la societat, el
beneficiat no és el Govern, el beneficiat no és un grup polític,
són tots els beneficiats. Cosa que precisament haguera anat bé
que s’haguessin plantejat vostès quan executaven els seus
projectes i no tan sols no feia falta que exonerassin de res,
perquè vostès passaven per damunt les lleis i les aplicaven i
feien els seus projectes sense tenir en compte absolutament res,
i hi ha sentències de tramitacions irregulars amb execució de
projectes del Partit Popular a la passada legislatura, senyors
diputats. No els agrada, però és així.

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Passant directament a les esmenes, els diré que, com ja s’ha
anunciat, votarem a favor de dues d’aquestes, l’11576 i l’11551;
però jo sí vull fer, com a mínim, una anàlisi de les que vostès
han presentat, que són de modificació o d’addició, perquè així
podrem començar a entendre alguna de les coses que jo he estat
comentant fins ara. 

L’11551, sense anar més lluny, una esmena on proposen dos
punts, un punt que vostès denominen 2, el que fan és
pressuposar directament que l’administració pren decisions
arbitràries, vénen aquí i diuen que aquest govern i aquesta
administració, hem d’anar alerta, perquè té el costum de prendre
decisions arbitràries i ens hem de posar un escut. Jo li dic, Sra.
Diputada, que d’això res de res. I al segon punt, al que diuen
vostès punt 3, el condicionant -diuen vostès- que cap proposta
que reculli aquesta llei reduirà les garanties i el control
mediambiental. Jo crec que ja se li ha explicat també per activa
i per passiva, té uns objectius clars aquest decret i aquesta llei,
però sempre s’ha posat per davant la preservació de totes i
cadascuna de les garanties i dels controls mediambientals,
sempre, mai no s’ha dit el contrari. Però clar o estàs amb aquest
afany de ser més ecologistes de ningú, que diuen, no, no, aquest
govern, com que ho fa tot malament, fins i tot tomba aquestes
garanties. I li he de dir que això és una contradicció, una
contradicció directa amb qüestions que llavors vostès presenten,
com són les esmenes 11552 i 11568, una d’aquestes és la del
tren, precisament, Sra. Soler, la del tren que a vostès tanta falta
els fa ara ficar dins aquest decret de mesures mediambientals,
que no sé què pinta el tren aquí, perquè no té res a veure amb
mesures ..., a no ser, a no ser que sí, en tema de medi ambient
l’únic que podríem entendre és que si s’executa el que vostès
demanen, tal vegada el que estaríem fent és ficar-nos en un tren
per dins terrenys que són Xarxa Natura 2000, i això tal vegada
no sé si és el millor per preservar els nostres espais protegits.

Això d’entrada. I quant a una altra esmena, l’11568, miri, tal
vegada m’hauria d’explicar on és la preservació i garantia de
controls mediambientals, com vostès demanen, que es modifiqui
una de les propostes d’això. Es posa en dubte la voluntat de
garantir els controls mediambientals, però vostès no sembla que
el millor camí que proposen sigui que per tal d’arribar a aquest
objectiu puguem aprovar la possibilitat que per silenci
administratiu, i així ho diuen vostès, s’aprovin autoritzacions
com productors de residus perillosos o plantes de tractament de
residus de la construcció. Vostès volen que directament per
silenci administratiu això s’aprovi, no sé, m’ho haurà d’explicar,
quines garanties de control mediambiental suposaria aprovar
aquestes esmenes, Sra. Soler.

I llavors, aquí n’hi ha tres o quatre on vostès parlen de la
representació de les persones, com de les institucions i
administracions afectades, i tan aviat a una proposen que ha de
tenir participació, com quan el decret proposa que han de
participar, vostès volen que no hi participin, i quan hi ha d’haver
un informe, els basta amb l’informe, però quan no n’hi ha
d’haver demanen que hi sigui l’informe, ... és fan un embull,
demanen una cosa i l’altra en tres o quatre esmenes diferents.
Crec que tampoc no és del tot correcte, això.

L’esmena 11581 l’hem de rebutjar, perquè tal com està
plantejada únicament seria acceptable si s’hagués aprovat
alguna de les esmenes de supressió, que no és el cas. I l’11575,
vostè ens ha anunciat que la retirava i, per tant, així entenem
que serà.

Per tant, Sra. Diputada, senyores i senyors diputats, aquestes
esmenes, més que les esperades millores que vostès ens
anunciaven, aporten més ambigüitat, més incoherència i més
complicació dels procediments, a pesar del que vostè deia, Sra.
Diputada.

I ara, encara que sigui de passada, vull fer referència a la
resta de les esmenes, que són totes de supressió, 21, totes de
supressió. I això és un fet a destacar, perquè diu molt de quina
és la seva intenció real respecte del contingut del decret i quin
és el seu posicionament quant a prendre mesures ambientals per
impulsar les inversions i l’activitat econòmica en aquestes illes.

D’una llei de 36 articles, Sra. Soler, vostès proposen
suprimir-ne 21, més del 50% de la llei, i record que a la
comissió va dir que clar, que era millor que quedàs així com
estava perquè el que proposaven no era correcte. Jo li diré, miri,
vostès poden presentar tantes esmenes com vulguin, però si
realment volen ajudar i millorar aquesta llei, és de suposar que
no només hem de proposar suprimir, sinó que si suprimeixen
això facin alguna aportació que permeti millorar. Facin-ho, però
no ho han fet, han tengut tot el temps que han tengut i no ho han
fet, i ara sí que ens fan les reclamacions que ens fan.
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Vostès, Sra. Diputada, no creuen en el contingut d’aquest
decret ni en la llei, i a pesar del que diuen, la realitat és que no
els interessa gens ni mica que es proposin mesures que ajudin
a millorar la situació econòmica en aquestes illes. I crec que el
que els continua agradant i fent falta és poder dir que les coses
van molt malament, no que s’aprovin mesures que diguin el
contrari.

(Remor de veus)

Vostè demanava ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ...

EL SR. BONED I ROIG:

Vaig acabant, ja, Sra. Presidenta.

Vostè demanava, Sra. Soler, a un moment, crec que va ser
en comissió, que acceptàssim les seves esmenes per tal de poder
millorar aquest decret, i jo li he de dir que la seva millor
aportació, potser, en aquest decret seria que retiràs vostè
aquestes esmenes, així sí que farien una aportació positiva al
decret i a la seva tramitació com a llei.

Gràcies, senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, en torn
de rèplica té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé si deixar el meu torn de
rèplica al Sr. Boned i que torni a sortir a explicar el que m’ha
explicat, perquè no he entès res.

(Aldarull a la sala)

Del que m’ha explicat ha dit que jo no he de prometre tant
als ciutadans, perquè els ciutadans ja ens poden avaluar, perquè
hem donat molta feina als jutges. Miri, hi ha dues expressions
en castellà que les entendrà, a palabras necias oídos sordos i no
ofende quien quiere sino quien puede.

(Aldarull i aplaudiments)

I si es gira una mica a la seva esquerra, se’n temerà avui els
jutges amb qui fan feina. Moltes gràcies. Però sí, així continuam
i aquesta era la importància per a vostès del decret Grimalt.

Mirin, quan debat el decret Grimalt, em deman, i ho hem
d’aclarir, és que no ens podrem jubilar políticament d’aquesta
legislatura sense haver aclarit per què varen dur aquí el decret
Nadal, no ho entenc, el decret llei Nadal també afectava les
tramitacions ambientals, també afectava les inversions d’interès
autonòmic, també afectava les escoles que diu el Sr. Melià; per
què avui aprovam la llei del decret Grimalt, i per què avui no
hem pogut aprovar la llei del decret Nadal? Per què?, si afectava
les obres d’interès autonòmic, com afectava el decret Grimalt,
afectava el que són les escoles, els poliesportius, etc., per què?
La gran pregunta és per què. Algun dia ho haurem d’aclarir.

Renous, Sr. Melià, autonomia municipal, jo li avanç, miri,
el Partit Popular acudirà als tribunals necessaris per defensar en
aquest tema l’autonomia municipal i, per tant, entenem que és
una intromissió en la seva defensa dels municipis, creim en la
llei que nosaltres vàrem fer i creim que hem de defensar la
nostra autonomia enfront d’inversions de caire estatal, per tant,
defensam l’article que hem presentat i creim que l’esmena se’ns
hauria d’acceptar.

PORN, consens, no heu aprovat cap PORN a punt d’aprovar
que va deixar l’anterior govern. Sr. Llauger, vostè és d’Els
Verds? Ho és d’Els Verds, a no ser que l’hagin tret fora d’ahir
a avui, i vostès es du bé amb Els Verds d’Artà?, no tenen
comunicació. Vostè avui aquí em defensa un tema dels PORN,
i ahir el seu grup, Els Verds d’Artà, fa un comunicat criticant
aquest decret Grimalt. Ho veu? Ni el Sr. Melià ni vostè no tenen
cotxe oficial, però el Sr. Grimalt i la Sra. Josefina Santiago en
tenen, i vostès defensen els seus, això, evidentment, és
corporativisme polític, com bé vostès volen fer. Per tant, no
defensen els interessos d’aquests ciutadans, vostès defensen el
cotxe i la cadira dels seus consellers, em falta dir-li el mòbil,
com em recorda el Sr. Grimalt.

Sr. Llauger, mai el Partit Popular no ha dit ni ha presentat
que una ANEI és espai natural protegit, un espai natural protegit
és un espai que es troba sota una figura de protecció, parc
natural, paratge natural, reserva natural, monument natural, parc
nacional, atesa la Llei 4/89 o la LECO. I sota aquestes figures,
Balears és la cinquena dins primers territoris, la cinquena, no li
recordaré, Sr. Llauger, vostè ho deu recordar bé, qui va haver de
publicar i ampliar la Xarxa Natura 2000, que Europa va
suspendre la consellera paisana meva Rosselló -se’n recorda?,
d’Els Verds, que ara ja no ho és-, per no complir amb els
mínims ni notificar als afectats. Sr. Llauger, lliçons de protecció
de territori, doni’n als seus, a nosaltres aquestes lliçons avui ja
no ens convencen, igual que tampoc les del Sr. Boned.

(Aldarull a la sala)

Ho he dit i ho torn a dir, no ho diré més ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, dur quatre minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Ja acab. Simplement dic, i ho mantenc i ja ho he dit abans,
un decret llei que es basa, segons l’article 49 de l’Estatut i
segons l’article de la Constitució, en afavorir la crisi i en
afavorir l’activitat econòmica, i que ens diuen que acceleraran
els tràmits ambientals, els ho he dit i ho torn a repetir, de 36
articles, 29 no ho són. No entrarem a debatre més, no hi ha més
sord que qui no vol escoltar. Hem presentat esmenes per
millorar aquest text, hem presentat una esmena d’addició, Sr.
Boned,-però es veu que no se’n recorda- on hem proposat fer un
text refós de la Llei 11/2006 i de la LECO, amb participació del
Partit Popular, per fer un text, almenys, que pugui ser favorable
per als ciutadans, però tampoc no els ha interessat. Per tant no
tenc res més a dir, mantenim les nostres esmenes, agraesc les
esmenes que ens votaran a favor, 1'11551 i l’11576, i
evidentment lamentam que no hagin sabut valorar la tasca feta
pel Grup Popular per millorar aquest decret i, d’una vegada per
totes, deixar d’enganyar els ciutadans d’aquestes illes com fa
sovint sovint, ... perquè em sap greu dir-li, Sr. Melià, tren
d’Alcúdia, UM ha dit que hi estava d’acord, l’han renunciat; a
Son Baco UM hi estava d’acord, hi han renunciat, a quantes
coses renunciaran per mantenir aquest govern, Sr. Melià; UM
comença a renunciar fins i tot a la seva pròpia entitat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, Sr. Soler em preocupen dues obsessions que he
observat al seu discurs. La primera obsessió és la dels cotxes
oficials, veig que li preocupa molt allò dels cotxes oficials i veig
que qualsevol idea la pot lligar a la necessitat de mantenir el
cotxe oficial. Jo no en tenc perquè si no, li’n donaria, però sé
cert que el conseller Grimalt està disposat a cedir-l’hi si té tanta
obsessió amb el cotxe oficial. 

Segona obsessió, la identitat d’Unió Mallorquina. No sabia
que l’haguessin fitxada d’analista de la situació d’Unió
Mallorquina. Escolti’m, normalment crec que l’elegància
parlamentària -això el Sr. Fiol, que és un parlamentari molt
elegant, segur que ens ho podria confirmar- és no entrar en
qüestions internes d’altres partits, no entraré en qüestions
d’identitat... no entraré en si el PP manté la identitat renunciant
a l’europeisme dient que les directives europees no serveixen
per res, que les hem de lluitar als tribunals, els és igual els
recursos d’inconstitucionalitat de l’Estat, tot això és igual i això
no és renunciar a la identitat del PP -supòs-, això és mantenir-se
fidels a no se sap quins principis perquè ja m’he perdut en quin
és el seu plantejament en relació amb aquesta qüestió.

El tema dels renous, no, jo he vingut aquí a discutir el
projecte de llei anomenat Grimalt, vostè està molt interessada a
parlar del projecte de llei anomenat Nadal, hi està molt
interessada perquè hi ha dedicat una bona part de la seva
intervenció; jo no entenc que en la tramitació, ... en aquests
moments allò que toca és discutir aquest projecte de llei, no
entrar en altres filigranes dialèctiques que tanmateix no ens
serveixen de res.

El tema és aquest projecte de llei anomenat Grimalt i el tema
és, en qüestions de renous, que hi ha una directiva europea que
el que fa aquest projecte de llei és recollir-la i el que proposen
vostès està fora de la directiva europea, així de simple. Per tant,
no es pot acceptar sota cap concepte.

El tema dels PORN, miri, es fa feina, en acabar comptarem.
S’està consensuant amb tots els propietaris, és molt més difícil
consensuar un PORN que regula l’ús i la gestió de l’espai que
el que és pròpiament l’àmbit de protecció d’un parc o de
qualsevol altre instrument que vostè ha anomenat. És molt més
difícil perquè és molt més complexa  la regulació del PORN i la
majoria de les seves esmenes, se n’ha oblidat ja a la seva segona
intervenció, però la majoria de les seves esmenes, les 21 de
supressió, realment ataquen mesures d’agilitació i de tancament
del sistema. 

Per això, no podem donar-li suport. Aquesta és l’essència de
la nostra posició en relació amb les seves esmenes. 

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, la presència de les
Illes Balears a fires internacionals a les quals es feia publicitat
que les Balears tenien el 30 o el 40% de la seva superfície com
a espai protegit està a totes les hemeroteques, em sap greu no
haver vengut documentat perquè no preveia que això sortís, però
en qualsevol cas ho puc dur un altre dia, però està a totes les
hemeroteques i feien aquesta publicitat mentre promovien que
continuàs el procés d’urbanització de les Illes Balears.

Respecte del PORN de Llevant, Sra. Soler, compartim amb
els nostres companys dels Verds d’Artà una posició que és que
ja voldrien que estàs fet el PORN de la península de Llevant, de
la península d’Artà i compartim amb la nostra gent d’Artà que
endarrerir aquest procés és negatiu per a la península d’Artà, és
negatiu per a la defensa dels seus valors naturals i és negatiu per
al seu atractiu com a destinació turística i en conseqüència per
a l’atractiu com a destinació turística del conjunt de Mallorca.
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Respecte de l’historial del Partit Popular, abans hi he fet
referència de passada, no hi he volgut tampoc aprofundir massa,
però ja que en fa una defensa tan aferrissada, diré que
bàsicament consistia, agafant aquest mateix exemple del parc de
Llevant, que un parc que tenia 10.000 o 15.000 hectàrees, parl
de memòria, precisament fet per la consellera Rosselló, la seva
paisana consellera Rosselló, la millor consellera o conseller de
Medi Ambient que ha tengut aquest país, consistia que l’endemà
es despertàs amb 2.000 hectàrees. 

Què havia passat enmig? Enmig hi havia hagut una
disposició addicional d’una llei d’acompanyament de
pressupost. Aquesta és la història, aquest el seu historial i per
què?, perquè el Partit Popular s’havia afegit a una teoria segons
la qual els parcs naturals eren un atac a la propietat privada,
segons la qual si es feia un parc natural no es podien replegar els
ous de les gallines o no es podia posar música o tancarien amb
una barrera la carretera de Manacor-Artà cada vespre. Això són
les teories a les quals escoltava el Partit Popular fa només quatre
anys. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, Sra. Soler, diu que no
entén res, que no ha entès el que li deia, no ho esperava, que ho
entenguessin. No ho esperava perquè ens tenen acostumats que
només entenen o creuen allò de què poden treure algun profit,
sigui quin sigui i de qualsevol manera, però amb això com que
creuen que no hi poden treure profit electoral ni de cap altre
tipus ni creuen realment amb el contingut del decret de la llei,
per això no ho entenen. No és més que per això, no els interessa
i no ho entenen, res més.

Sobre el tema de com ho fa de malament quant a Medi
Ambient aquest govern i de com ho feia de bé el Govern passat,
no fa gaire, ara fa una estoneta estava aquí aplaudint un diputat
del seu grup que té per costum increpar en veu alta quan no li
toca i quan no té la paraula, però que a més va d’ecologista i que
ho feia tan bé que va dir, es va permetre el luxe de dir que
estava bé que es construïssin autopistes perquè així es reduïa
l’emissió d’efectes contaminants. Miri si ho era d’ecologista el
seu govern, Sra. Soler, miri si ho era, evidentment el seu àmbit
de protecció més interessat eren les voreres de les autopistes,
aquestes sí que els interessava protegir-les.

També m’ha fet una referència que no tocava -ja li he dit
abans que se sol ficar en mulladers que no toca-, a la persona
que tenc a la meva esquerra que avui no hi és, dient-me que on
està, potser si vostè ho demana a algun membre del seu partit
potser té més informació de per què aquest senyor està declarant
i vostès potser tenen més informació sobre això de la que creuen
i creu la societat d’aquestes illes que tenen. Potser tal vegada
són vostès els que han de donar explicacions, ja veurem què és
el que passa.

(Petit aldarull a la sala)

Diu que vostès... continua insistint que enganam els
ciutadans i reclamen..., potser li diria si els que enganyen avui
mateix no són vostès perquè tan prompte reclamen a aquest
govern que actuï, que faci alguna cosa, que miri de millorar la
situació, la greu situació econòmica que pateixen les nostres
illes i tenen per costum que, quan vénen aquestes propostes al
Parlament, vostès les critiquen i les voten en contra. Li
preguntaria, qui enganya el ciutadà, el Govern que fa coses o
vostès que no fan res?, només critiquen i només s’oposen a tot
allò que proposa aquest govern per millorar.

Sra. Soler, crec que ha quedat prou clar quines són les
postures, ha quedat prou clar quina és la voluntat de cadascú,
aquest govern i els grups que li donam suport volem fer
aportacions per millorar una situació, crec que és greu, aquesta
gravetat ha justificat en qualsevol moment la urgència i la
utilització del decret malgrat a vostès no els agradi i vostès, com
ens tenen acostumats, aporten poca cosa en positiu i es
mantenen en aquesta situació de crítica permanent que sol ser
molt poc constructiva, Sra. Soler, senyores i senyors diputats. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. 

Una vegada acabat el debat passarem a la votació. 

En primer lloc votaríem l’esmena defensada pel Sr. Vicens
del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? 

En segon lloc... perdoni. A favor, 1; en contra, 27; la resta no
ha votat.

En segon lloc, es poden entendre aprovades per assentiment
les esmenes 11551 i 11576 del Grup Popular.

En tercer lloc, l’esmena 11575 del Grup Popular, que ha
estat retirada.

A continuació votarem la resta d’esmenes defensades pel
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

27 a favor; en contra, 28.

A continuació votarem els articles als quals s’hi mantenen
esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

28 a favor; cap en contra i 27 abstencions.

Passam finalment a votar el títol del projecte... bé, al grup
següent no s’hi mantenen esmenes i crec que es poden donar...
es poden entendre votades per assentiment? No. 

Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perdoni, Sra. Presidenta. No sé si és que no l’hem entesa, a
aquells articles als quals no s’han presentat esmenes el Partit
Popular s’absté; a aquells als quals s’han presentat esmenes, el
Partit Popular vota en contra. No sé si és que no l’havíem
entesa, a vostè.

(Se senten veus de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs a continuació -i per aclariment llegiré els articles-
votarem els articles als quals es mantenen esmenes: 2, 3, 4, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34,
35, 36, i la disposició transitòria tercera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat. 28 a favor; 27 en contra.

Passam al següent bloc que són els articles als quals no
s’han presentat esmenes. Està clar el que votam?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

28 a favor; 27 abstencions. 

Arribats a aquest punt, es faculten els Serveis Jurídics de la
Cambra per fer les correccions i modificacions tècniques
necessàries per tal que la llei en qüestió tengui una redacció
coherent.

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de mesures ambientals per tal d’impulsar les inversions
i l’activitat econòmica a les Illes Balears.

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