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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, comença la sessió. Al
primer punt de l’ordre del dia hi ha les preguntes amb solAlicitud
de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 14211/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a exercici de drets davant la subhasta de
béns procedents de la colAlecció de Son Galceran.

La primera és relativa a l’exercici de drets davant la
subhasta de béns procedents de la colAlecció Son Galceran i la
formula el Sr. Gornés. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a tenor de les
informacions periodístiques publicades fa alguns dies als diaris
locals a finals d’octubre d’enguany va tenir lloc a Londres una
subhasta de béns mobles integrants del patrimoni històric,
integrants també de l’anomenada colAlecció de Son Galceran
procedents a la vegada del Palau March. 

Aparentment en la venda d’aquests béns hi ha hagut
descoordinació entre el Ministeri de Cultura, el Govern balear
i el Consell Insular de Mallorca, fet que ha provocat que s’hagin
venut alguns mobles que gaudien de protecció legal. Li vull
recordar que quan es declara BIC un immoble queda protegit
per la llei tant l’edifici com els objectes, els béns mobles que hi
ha al seu interior. 

En aquest sentit, Sr. Conseller, voldríem saber, quins drets
pensa exercir el Govern balear respecte d’això?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, en l’àmbit de la
Conselleria d’Educació i Cultura el que farem en tot moment
serà deixar que les institucions que tenen les competències, que
en aquest cas és el Consell Insular de Mallorca, actuïn i a més
farem el seguiment constant de la situació d’aquest expedient.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, crec que la
Conselleria d’Educació hauria de posar claredat en aquest
assumpte, la màxima possible, perquè una situació d’aquestes
pot suposar la pèrdua irreparable de béns que, com dic, integren
el nostre patrimoni històric. 
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El llistat del patrimoni històric de les Illes Balears que és
fora de les Illes Balears per la manca d’actuació de les
institucions i de les administracions competents és molt gran
com deu saber vostè. El que no voldríem és que aquest llistat
engreixés encara més fruit de la venda d’aquest patrimoni. Si
s’ha produït falta de comunicació entre les administracions, és
responsabilitat en part del Govern de les Illes Balears que hauria
d’aportar el màxim d’agilitat i el màxim d’informació tant al
consell insular com al Ministeri de Cultura, hauria de detectar
per què s’ha produït aquesta manca de comunicació i, sobretot,
intentar aclarir quins béns protegits amb la categoria de Bé
d’Interès Cultural i per tant inexportables sense el permís
corresponent han sortit de l’illa de Mallorca.

Entenem, per tant, que és importantíssim que el Govern de
les Illes Balears exerceixi en el cas que s’hagi constatat
fefaentment la venda d’aquests béns immobles..., que exerciti -
com dic- els drets de retracte que corresponen tant al Consell de
Mallorca com al Govern de les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la conselleria
evidentment tenia coneixement per premsa inicialment i després
mitjançant el Consell Insular de Mallorca que passava aquesta
situació. No obstant això, també vàrem fer gestions directes amb
el ministeri perquè ens donassin informació del que passava i
ens varen donar aquesta informació, concretament des del
secretari a la Junta de qualificació i valoració i exportació de
béns del patrimoni històric espanyol: segons el ministeri a la
solAlicitud presentada per la Casa Christie’s en nom de la família
March no hi constava cap bé que fos d’interès cultural o que
estàs inventariat ja que la seva procedència, segons ells, era de
Madrid. S’hauria d’analitzar per tant el procediment per part
dels propietaris.

En aquests moments, celebrada la subhasta el Consell de
Mallorca en caràcter principal pot fer ús del seu dret de retracte
i subsidiàriament el Govern de les Illes Balears, com vostè sap,
en un termini de sis mesos.

També s’ha de dir que en el cas que els béns fossin com
consta a l’expedient de Madrid ni el consell insular ni nosaltres
no hi podríem intervenir, però crec que haurem de fer el
seguiment per saber què passa exactament amb aquest tema.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs.

I.2) Pregunta RGE núm. 14212/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Assumpta Vinent i Barceló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei d'oncologia a l'illa de Menorca.

La següent pregunta és relativa al servei d’oncologia a l’illa
de Menorca. La formula la Sra. Assumpta Vinent, té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores diputades i
senyors diputats. Sr. Conseller, el que volem demanar és, tal
com està escrit a la pregunta, com valora el servei d’oncologia
que actualment té l’illa de Menorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la valoració que fa
aquest conseller i els ciutadans de Menorca del servei
d’oncologia i de cures palAliatives és que és excelAlent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, el PP va
aconseguir la passada legislatura fer un equip i un servei
d’oncologia a Menorca que no tenia precedents, format per
quatre oncòlegs de prestigi que era el que demanava i
solAlicitava la societat menorquina i concretament els malalts.
Des de la conselleria que duia la Sra. Castillo, que vull dir que
va fer una feinada en aquest sentit i també en aquell moment el
Sr. Claudio Triay que era el gerent, es va fer molta feina per
poder tenir i muntar aquest servei d’oncologia necessari amb un
programa molt nou a Menorca basat fonamentalment en tres
punts: molta prevenció, investigació i una gran atenció als
afectats com mai no s’havia aconseguit a l’illa de Menorca. 

Fa dos anys es va destituir per part de l’actual gerent de l’Ib-
salut, el Sr. Antoni Gómez Arbona, al cap de gabinet, el Sr.
Carulla, i amb ell al cap d’un o dos mesos també se’n va anar el
doctor Viteri, després va entrar un altre doctor i dues doctores
més que són els que avui dia formen el grup d’oncologia.
Aquest grup... que abans havia funcionava molt bé, era un bon
servei i segons els afectats no ha funcionat mai tan bé a
Menorca. En aquests moments han quedat amb l’eterna
promesa, fa dos anys, que tendríem un quart oncòleg a Menorca,
encara l’esperam.
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Què passa avui a Menorca? Que un dels oncòlegs està de
baixa, ja fa prop de dos mesos, i per tant, hem quedat amb dos.
Aquests dos s’han repartit les vacances i per tant, moltes estones
en queda un sol per a tota Menorca. Això, què vol dir? Miri, Sr.
Conseller, vol dir que la quimioteràpia a Ciutadella, a la zona de
ponent ja aquest mes no es pot fer i segons el protocol hi ha
d’haver sempre un oncòleg. Per tant, ara tots els malalts tornen
anar cap enrere i tornen anar cap a Maó. 

Açò és una conseqüència fatal perquè causa uns perjudicis
a tots els malalts perquè perden hores de feina, cosa que abans
en una hora ho tenien aclarit, ara estan tot el dia perdent la feina
per anar a Maó. Açò els pot causar i afectar psicològicament
perquè canvien d’oncòleg d’un dia per l’altre i no en tenen de
fixos, perden qualitat en el servei.

Per tant, Sr. Conseller, creim que aquest servei que es dóna
avui ha perdut molta qualitat i fa dos anys que esperam un
altre...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

... conseller..., -vaig acabant, Sra. Presidenta-, deixi’m un
segon més perquè també rall en nom de molts d’afectats.
Aquests afectats tenen 7.000 firmes arreplegades perquè no
estan satisfets amb el servei que avui es dóna d’oncologia a
Menorca. 

Vostè passarà a la història com el conseller que ha fet molt
de mal en el tema d’oncologia a Menorca, fins i tot farà bona la
Sra. Aina Salom, que Déu n’hi do! Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, nosaltres feim
feina, la mateixa formulació que vostè ha fet avui ja l’hem
contestada diverses vegades. La sensació que tenim és que els
interessa donar la sensació de mancances i de mal servei i no és
així. Si vol parlam dels mesos que varen estar a Menorca sense
oncòleg, dels mesos en què no es va fer quimioteràpia a
Ciutadella. 

Això, Sra. Vinent, no és així. En aquests moments el servei
d’oncologia, el que duim d’any, ha fet més de 2.000 consultes
més, no hi ha cap malalt que no sigui visitat després de cinc
dies, o sigui la qualitat que dóna el servei d’oncologia és
excelAlent, el servei d’oncologia i els de cures palAliatives. Diu
que hi havia un altre senyor que va venir, que liderava un
projecte, és veritat que no se li va renovar una comissió de
serveis, entre altres coses perquè ho va demanar tot l’hospital.

El servei d’oncologia funciona perfectament, són visitats
abans de cinc dies, han augmentat les consultes d’oncologia en
més de 2.000 respecte a l’any passat, o sigui que el servei
d’oncologia funciona i la satisfacció dels malalts és molt
elevada.

Si vol que parlem del que nosaltres feim i pel que no sé si
passarem a l’història, és per allò que hem aconseguit. Miri,
només li donaré una sèrie de dades. Llista d’espera quirúrgica,
mes de juny del 2007, 71 dies. Sap com està el setembre? 43.
Crec que feim feina, crec que milloram l’activitat quirúrgica.
Crec que milloram la nostra feina. Ja li he dit oncologia el que
fa: menys de cinc dies de consulta, han augmentat en 2.000,
pràcticament han doblat les consultes de l’any passat.

Vol que parlem de TSI que han disminuït? Un 15% dels
metges. Vol que parlem de moltes coses que hem fet a
Menorca? En parlarem quan vulgui. Quan vulgui en parlam.
Ara, no diguin, a més de no deixar parlar, no diguin que no
feim, podem parlar del que vostès varen fer i del que nosaltres
feim. Ja li ho dic, actualment, abans de cinc dies són vists els
malalts d’oncologia, mai no havia passat, han augmentat en
2.000 consultes enguany, o sigui activitat en fan, satisfacció dels
usuaris elevadíssima.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs.

I.3) Pregunta RGE núm. 14209/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a projecte per construir una nova escola al
nucli de Sant Ferran de Formentera.

La següent pregunta és relativa al projecte per construir una
nova escolar al nucli de Sant Ferran de Formentera, la formula
el Sr. Josep Maria Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Efectivament la pregunta és sobre el
nou colAlegi públic a Sant Ferran a Formentera. 

El novembre del 2007 vaig preguntar si hi havia alguna
partida concreta per a aquesta escola o algun projecte en fase
d’avantprojecte, se’m va contestar per part de l’antiga consellera
que volien fer un nou colAlegi a Sant Ferran i també volien posar
una escoleta i que estaven pendents del terreny. El novembre del
2008 vaig tornar preguntar si s’havia inclòs dins el Pla
d’infraestructures 2008-2009 aquesta instalAlació i se’m va dir
que es faria dins el 2009, però també estaven pendents del
terreny. Estam al novembre del 2009, dos anys exactes després,
i m’agradaria saber, amb aquests antecedents, com està aquest
tema?

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la Conselleria d’Educació i
Cultura dins el Pla d’infraestructures del 2008-2009
efectivament tenia la construcció d’un centre de 3 més 6 unitats
a Sant Ferran de Formentera amb un pressupost de 3.150.000
euros. No es va poder fer evidentment perquè no hi havia solar
i enguany el que s’ha fet és tornar-lo posar al pla del 2010. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta.  Ha especificat una miqueta més del
que li volia preguntar, els temes generals crec que convendria
que els especificàssim molt més i per tant, per completar un poc
la pregunta ens podria explicar, Sr. Conseller, el projecte en què
consisteix, el nombre d’aules que hi ha, quin tipus
d’instalAlacions durà. Crec que a la gent que ens escolta li
agradaria sentir-ho, li agradaria escoltar-ho. Quina superfície
tendrà, si finalment hi haurà aules d’escoleta, d’educació de 0
a 3 anys, quin tipus d’instalAlacions esportives hi haurà i
sobretot, bé, m’ha dit el projecte, 3.150.000, cosa que agraeixo.

 Crec, Sr. Conseller, que a dia d’avui si ja només estam
pendents del solar, crec que deu ser això, supòs que el projecte
estarà fet, per tant, tots aquests aspectes que li he comentat, ho
podrà comentar perfectament perquè no puc entendre o no es
podria entendre que si només estiguéssim pendents del solar a
dia d’avui, tots aquests matisos tècnics no es tinguessin ja
definits.

Si es pot disposar del solar, feim aquesta hipòtesi de feina,
m’agradaria saber si el solar aquest -torn repetir- estigués el
desembre d’enguany, quan estaria en disposició de funcionar
aquesta escola amb l’escoleta inclosa?

Ja parlant d’educació a Formentera, li comentaré una cosa
més. En les esmenes de l’any passat es varen aprovar uns cursos
de formació professional, cicles sociosanitaris i educació
infantil són els que finalment s’han inclòs, no n’hi havia,
d’aquests cicles, però sí que n’hi havia d’altres, precisament
aquests altres que es feien a distància, que eren d’electrònica i
d’informàtica, és el que ara mateix no funciona. Per tant, està bé
que acceptin esmenes, però no està bé que per acceptar unes
coses o per millorar unes coses espenyem el que hi havia abans.

Per tant, ara mateix aquests cursos que es feien a distància,
ningú no els coordina, no hi ha cap seguiment, encara que hi
hagi firmat un conveni amb l’IOC. Per tant, li diria que es posàs
en contacte amb el seu director de formació professional, que
posàs ordre i que fes feina en aquest tema. Té deures pendents

a Formentera en aquest aspecte i en l’aspecte de l’escola
pública. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, m’ha fet una pregunta al
principi i me n’ha fetes... crec que 10 o 12 o 15, no, no li
contestaré la que em diu i si tenc temps li contestaré tot allò
altre, no es preocupi, encara que no me l’hagi feta.

En primer lloc, li vull dir que més que no jo, vostè sap com
està el plantejament urbanístic a Formentera, per tant,
inicialment estarà aprovat el plantejament, segons em diuen al
mes de desembre i dins el primer semestre de l’any que ve
estarà a nivell definitiu. Per tant, hem d’esperar aquests tràmits,
però no obstant això, la conselleria ja ha demanat que s’avanci
quin és aquest solar, tenim un solar de 4.000 metres quadrats per
fer-hi feina, l’IBISEC ha fet un informe, que és adequat, i feim
feina en l’execució del projecte. Per tant, feim feina, Sr.
Mayans, pel bé de Formentera, que segur que vostè també ho
desitja.

Llavors, com que encara tenc temps, li diré una sèrie de
coses. Vaig ser a Formentera la setmana passada, em vaig reunir
amb els directors de Formentera, vaig analitzar tot el que vostè
em diu i els directors de Formentera estaven d’acord amb la
feina que feia la conselleria dins Formentera. No tan sols això,
sinó que els vaig explicar que per part de la Conselleria
d’Educació i Cultura tendrem cura especial amb Formentera
perquè és una realitat diferent a la resta de les Illes Balears i així
ho vaig expressar als directors a la reunió que vaig tenir amb
ells aquesta setmana, crec que era dijous matí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. 

I.4) Pregunta RGE núm. 14218/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a TurisLAB.

La següent pregunta és la número 4 i la formula la Sra. Anna
Crespí, té la paraula. Sí, Sra...

LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ:

Presidenta, és per demanar-li l’ajornament d’aquesta
pregunta, en nom del Govern, la consellera no ha pogut ser aquí
avui matí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs, si sembla bé als senyors portaveus, quedaria
ajornada per a la propera sessió.

I.5) Pregunta RGE núm. 14217/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a recepta electrònica.

Passaríem a la pregunta número 5 relativa a recepta
electrònica. La formula el Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’Institut Balear de la Salut ha
estat pioner i capdavanter dins l’Estat espanyol en la
implantació de millores de la seva gestió, millores que tenen per
objecte garantir la sostenibilitat d’un servei sanitari públic i
universal de qualitat. Uns exemples d’aquestes millores han
estat les fetes per exemple en tot el que fa referència a la gestió
de la informació que permeten augmentar la qualitat del servei
i al mateix temps permeten també una gestió més eficaç i més
eficient dels recursos públics. Algunes d’aquestes millores han
estat guardonades darrerament per exemple amb el premi Barea
2009 de la Fundació Signo o amb el premi Qualitat del
Ministeri de Sanitat i Consum.

Un important avanç també pot ser la implantació progressiva
a la nostra comunitat de la recepta electrònica. En aquest sentit,
la pregunta és, quina valoració en fa el conseller de Salut, dels
resultats que dóna aquest nou sistema de gestió de la recepta? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, la valoració
que fa aquest conseller i especialment els ciutadans i les
ciutadanes que utilitzen el programa de la recepta electrònica és
excelAlent.

Com ha dit des de la Conselleria de Salut estam enfrescats
en un projecte de les TIC que el que intenta és centralitzar tota
la informació sanitària que ben aviat una part serà posada a
l’abast dels ciutadans, mitjançant la història de salut. Un procés
que s’inicia el setembre del 2006 i finalitza el novembre del
2008, essent la primera comunitat autònoma que la va implantar
a tot el seu territori. 

Crec que també hem de destacar la colAlaboració que vàrem
tenir del ColAlegi d’apotecaris de les Illes Balears i per tant,
podem proporcionar ara als ciutadans uns medicaments d’una
manera més segura, més ràpida i més accessible. Com ha dit és
un projecte que ha estat referent en l’àmbit espanyol i en l’àmbit
internacional i li he de dir que en aquest moment ja s’han
realitzat més de 6,5 milions de receptes mitjançant la recepta
electrònica.

Quins avantatges pot tenir per al ciutadà aquest projecte? Idò
bastants; primer, augmentar seguretat i augmentat qualitat
d’informació que poden rebre; en segon lloc, facilitar molt
l’accés a la medicació perquè es poden aturar a qualsevol
farmàcia, i també perquè tramitacions administratives quan es
necessitat un visat ara ja es poden fer de forma electrònica. Per
tant milloram qualitat de prestació, donam suport tècnic al
professional i sobretot milloram molt l’accessibilitat del ciutadà.
Les enquestes de valoració són francament positives i entre
altres coses facilita un augment de la prescripció per genèrics
que suposa un ús racional de medicament. L’augment de
prescripció mitjançant recepta electrònica augmenta de manera
molt considerable a totes les Illes i ara hem iniciat la darrera
etapa, que és que els hospitals de la comunitat autònoma
s’incorporin al procés de recepta electrònica i que el ciutadà no
hagi d’anar de la consulta externa a un centre de salut, podrà
anar directament a l’oficina de farmàcia.

Per tant crec que és un projecte del qual nosaltres estam
francament orgullosos i satisfets, però sobretot qui hi ha sortit
guanyant, i molt, són els ciutadans i les ciutadanes que
l’utilitzen.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Carretero? No?

I.6) Pregunta RGE núm. 14219/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tram Inca-S'Enllaç.

Doncs passam a la següent pregunta. És relativa al tram
Inca-S’Enllaç que formula el diputat Sr. Francesc Dalmau. Té
la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Mobilitat, fa unes
setmanes es va inaugurar finalment el desdoblament de la xarxa
ferroviària entre el tram comprès entre Inca i S’Enllaç. En
aquesta cambra li hem demanat des del nostre grup amb
anterioritat en quin estat es trobaven les obres i què suposaria
aquesta posada en servei, i quins terminis estaven prevists per
tal d’entrar en funcionament aquest traçat. És una aposta més
per la modernització de la xarxa ferroviària. Ens podria aclarir,
aprofitant aquesta pregunta, què suposa aquesta posada en
marxa d’aquest tram Inca-S’Enllaç per a la xarxa ferroviària de
Mallorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Dalmau, efectivament el
proppassat dia 3 d’octubre es va inaugurar el nou tram de
desdoblament entre Inca i S’Enllaç. Aquesta ha estat una
inversió de 13 milions d’euros i escaig a càrrec de
l’Administració general de l’Estat, també una part de fons
europeus i també en gran part fons propis del Govern de les Illes
Balears. 

Efectivament aquest tram era un tram que s’havia convertit
en un autèntic coll de botella de tal manera que els trens
ascendents i descendents de la línia de Sa Pobla i de la línia de
Manacor s’havien d’esperar literalment a S’Enllaç, i per tant
això el que permetrà ja de primera mà és augmentar
l’operativitat de tot aquest tram, en el sentit que no farà falta ja
que els trens ascendents i descendents s’esperin a S’Enllaç. Per
altra part es millorarà, evidentment, tota la regularitat del servei,
hi haurà molta més flexibilitat i més puntualitat, ja que fins ara
qualsevol incidència que afectàs una línia afectava tota la xarxa.

També s’ha de dir que quan tenguem l’electrificació acabada
i els nous trens elèctrics es podran també incrementar les
freqüències tant cap a Manacor com també cap a Sa Pobla. Però
indiscutiblement la millora més gran és en seguretat, perquè a
partir d’ara per cada via, diguem, es traslladarà just el
desplaçament de trens en un sol sentit. 

De totes formes també vull recordar que amb aquest projecte
hem fet importants millores a la ciutat d’Inca, concretament 1,3
milions d’euros que han servit per refer alguns ponts, algunes
solucions de ponts ja existents, també per reforçar tot el mur de
contenció que hi havia i que tanca el polígon, i també per fer
alguns tancaments. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.7) Pregunta RGE núm. 14220/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mesures en relació amb els fongs dels
ametllers.

Passem doncs a la següent pregunta, que és relativa a
mesures en relació als fongs d’ametllers, que formula el Sr.
Antoni Garcías. Té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull advertir d’un
petit error en la redacció de la pregunta: allà on diu Pla de
Mallorca ha de dir Llevant de Mallorca.

A ca magre tot són puces, i el sector agrari de les Balears, i
en particular el dels fruits secs, ja fa temps que va magre. Per si
no bastaven la forta baixada de la producció d’ametlles de
l’actual campanya -pensau que Agroseguro ha declarat com a
sinistre total la majoria de les plantacions assegurades respecte
de la passada campanya, que ja no va ser normal- i la
continuada davallada de preus, s’hi ha d’afegir aquest estiu un
fong que mata els ametllers, i ha començat pel Llevant de

Mallorca. Els ametllers es moren i amb ells el paisatge que tants
esforços ha costat crear i mantenir.

Ens podria dir, Sra. Consellera d’Agricultura, quines
mesures ha pres davant aquest greu problema que posa en perill
les plantacions d’ametllers de Mallorca? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Sra. Amer té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap vàrem tenir
coneixement, a la Conselleria d’Agricultura, d’aquest problema
que ens havien presentat els diferents pagesos de la zona, que
havien detectat que minvava la producció i que es deterioraven
els arbres. El que vàrem fer va ser una visita pels tècnics de la
conselleria, que varen visitar la zona i varen detectar, vàrem
esbrinar quin era el problema a una àrea que afectava
efectivament el Llevant de Mallorca d’unes 500 hectàrees.
Vàrem dividir en dues zones: una primera que era la zona més
afectada; des de la conselleria el que vàrem fer és ajudar els
pagesos a arrabassar els arbres, al voltant de 5 euros per arbre,
i sembrar-ne de nous, 20 euros, i això suposa una inversió d’uns
600.000 euros. Això en relació a la zona més afectada.

Després a una altra zona, que era aproximadament d’unes
200 hectàrees, sí que vàrem fer una actuació, un tractament
previ aquest passat mes, i un altre tractament que farem a la
primavera. 

Per tant jo vull destacar sobretot l’esforç i la immediatesa
per part dels tècnics de la conselleria, que varen ser capaços
d’identificar el problema, i sobretot també el compromís del
Govern amb aquest pla d’actuació de la zona afectat, i sobretot
també vigilant que no n’apareguin de noves, per allò que vostè
ha dit, que és un arbre productiu però també conforma el nostre
paisatge. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 14215/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retard en la tramitació del projecte de
llei de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balears.

Doncs passam a la següent pregunta, és relativa al retard de
la tramitació del projecte de llei de mesures urgents per a
l’impuls de la inversió a les Illes Balears, i la formula el Sr.
Antoni Pastor. Té la paraula.
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Dia 24 de febrer del 2009
vàrem tenir l’ocasió en aquest parlament de debatre el conegut
decret Nadal. El mateix conseller -i citaré textualment el que va
dir- va fer un pronòstic del que podia ser la situació d’aquest
govern o d’aquesta comunitat, i deia: “En aquests moments
vivim una etapa de dificultats econòmiques, un canvi de cicle
econòmic. Aquest és un moment de crisi econòmica però també
de crisi psicològica, i el nostre major risc és que la crisi
psicològica pugui arribar a ser molt més profunda que la
mateixa crisi econòmica”. Va fer una premonició, jo no sé si
m’atreviria a dir que avui és pitjor la crisi psicològica però crec
que la d’aquest govern ho comença a ser.

No li pareix, al Govern, que està fent un ús d’aquest
parlament totalment inadequat? No li pareix, al Govern, que
mostra una falta de menyspreu total cap a aquest grup
parlamentari que representa un 47% d’aquests ciutadans? No li
pareix, al Govern, que no és el millor camí precisament del que
deia el Sr. Antich ahir, que està disposat a cercar qualsevol
suport per mantenir aquest govern? No li pareix, al Govern, que
la seva actuació està fent malbé precisament també aquest
paquet de mesures econòmiques?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sr. Pastor, no, no, no, no i no. El Govern ni envaeix les
competències del Parlament, ni ha retardat cap tramitació
d’aquest decret que, com vostè ha dit, està en vigor des del dia
2 de febrer i es va ratificar per aquest parlament dia 24 de
febrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No sé si em pareix més falta
de respecte el temps que estant fent i el que està fent vostè, o,
Sr. Conseller, la resposta que està dirigint a aquest grup
parlamentari.

M’agradaria saber, idò, qui és l’inepte o l’inútil que fa que
des de dia 24 de febrer del 2009 a dia d’avui encara estigui
paralitzada una ponència en aquest parlament. Imagín que serà
inútil aquesta persona perquè jo no tenc altra qualificatiu que no
sigui més ofensiu. Perquè em dirà vostè que està justificat que
a dia d’avui estigui paralitzada una comissió en aquest
parlament si no és per pròpia voluntat d’aquest govern? Què
espera una part d’aquest govern que passi el mes de novembre
o desembre per poder treure aquest decret? Quina diferència hi
ha entre el decret Grimalt i el decret Nadal perquè el decret
Grimalt, que va ser posterior, ja estigui aprovat i el decret Nadal
no estigui aprovat?

Vostès no tenen cap respecte ni un cap a l’oposició. Vostès
només cerquen l’oposició quan la necessiten, o quan els falla
qualcú es posen en contacte amb nosaltres perquè sortim per la
cortesia parlamentària. Vostès no confien en la millora que
pugui fer aquest grup parlamentari en aquest decret, que són
mesures urgents, extraordinàries, per a l’economia d’aquesta
comunitat.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Si vostès realment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

...pensen el que va dir el president ahir, que volen cercar
qualsevol suport per mantenir aquest govern, crec que estan en
un mal camí.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, jo no sé si vostè
esperava que li contestàs aquesta pregunta que vostè ha fet una
altra personal, però jo crec que la dirigeix a la persona
inadequada. Li puc assegurar que aquest govern no té cap
interès a tramitar..., a retardar la tramitació del decret...

(Remor de veus i rialles)

...1/2009, d’impuls a la inversió, que s’han presentat fins
aquest moment 25 projectes, que...

(Més remor de veus)

...que s’han presentat fins aquest moment 25 projectes, que
tots s’estan tramitant, que hi ha una inversió prevista en aquests
projectes de 27,7 milions d’euros, i que totes aquestes
afirmacions que vostè ha fet, les hauria de dirigir als grups
parlamentaris, no en cap cas a aquest govern, que pel que a mi
em consta té en aquests moments els suports necessaris per
continuar governant, i el dia que no els tengui, idò les coses
canviaran, Sr. Pastor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal.
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I.9) Pregunta RGE núm. 14213/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a incompliment dels convenis per part de
la Conselleria d'Educació i Cultura.

La següent pregunta és relativa a l’incompliment dels
convenis per part de la Conselleria d’Educació i Cultura, i la
formula el Sr. Miquel Munar. Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Creu l’Hble. Sr. Conseller d’Educació i Cultura que no
executar els convenis subscrits és l’única solució possible a la
retallada pressupostària?

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, miri, és una pregunta
tan ampla que no sé per on li he de contestar perquè, convenis,
constantment n’estam signant a la conselleria i els estam
complint. No sé exactament a quins vostè es refereix
directament. Jo li demanaria..., per ventura hi ha hagut un error
de transcripció en el moment que s’ha fet la pregunta però jo en
aquest moment no sé a quins es refereix.

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, un dels convenis que
vostè deu dominar i que ara fa exercici de no recordar és, per
exemple, el que té amb la concertada, aquí on vostè diu, l’altre
dia a una roda de premsa, que renegociarà allò negociat,
paraules seves. Això vol dir, quan un ha de renegociar una cosa
que està negociada, vol dir que és un morós. És a dir, el Govern
té un..., com que no? El Govern té un compromís subscrit en
conveni per exemple amb la concertada, i ara li diu que no pot
fer efectiu aquest pagament, un pagament que s’eleva a la
ridícula quantitat d’1,8 milions d’euros. Jo li deman que si vostè
vol, amb aquest exercici en positiu que vol fer l’oposició, que
ens reunim, amb tot l’afecte del món li diré d’on els pot retallar,
els 1,8, per donar força a la concertada. 

L’instrument més important per a un projecte educatiu és el
professor, i la concertada, maldament l’esquerra no ho vulgui
assumir, forma part de l’educació pública. Per tant l’educació
pública sofreix en aquest moment l’insult d’1,8 milions de
pessetes firmades amb un conveni... Estic parlant amb el
conseller d’Educació, no amb vostè, Sr. Thomàs, perquè com
que veig que té un problema amb el...

(Rialles)

Per tant jo li deman per favor que faci un exercici de retallar
coses innecessàries i faci front a un conveni que vostès han
signat. I a més li diré una cosa; Unamuno deia que, a la política,
hi anam els incapaços i els semicapaços, i jo deman al seu
govern que faci un esforç per transitar cap a la semicapacitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

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, jo vaig ser un
lector entusiasta d'Unamuno fins que vaig llegir San Manuel
Bueno mártir. Dit això li vull dir que no estam parlant de
convenis, estam parlant d’acords. Per ventura aquí hi ha hagut
un error. Bé, aquí, si vostè es refereix al tema de la concertada,
de l’ensenyança concertada, li he de dir que no és un acord de
la conselleria, i vostè em diu de la conselleria; és un acord del
Govern. Per tant... Bé, però aquí em deia la conselleria. És un
acord del Govern i per tant, com a tal, el que hem fet ha estat fer
unes reunions amb els implicats, dir-los que sí que els pagarem;
el que farem és que es farà el 2011 reconeixent el deute del
2010. Això és el que els hem dit, i estam fent feina perquè
divendres comencen una altra vegada les sessions.

En tema que vostè em comentava referent a la concertada,
miri, el debat de pública concertada l’estic repetint
constantment, és un debat que se va dur a la Constitució fa
molts d’anys i jo no pens treure’l damunt aquesta taula. És una
realitat com toca o com està vigent en aquests moments, i no en
vull fer cap problema, d’aquesta història. Està així reconegut a
la Constitució i no hi entraré, és una realitat.

En tema de despeses li puc dir que nosaltres farem
contenció, farem reducció de despesa corrent, racionalitzarem
els programes i les activitats i, si fos el cas, reduirem empreses.
Això és el que farem, i moltes altres coses més que també
pensam fer a mesura que vegem la realitat com es troba. Li puc
assegurar que la conselleria en aquests moments encara està, en
aquests moments encara està eixugant deute que existia anterior
a aquest govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.



3534 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 /  17 de novembre del 2009

 

I.10) Pregunta RGE núm. 14214/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a relació laboral del Sr. Jesús Julián Turel
García amb el SOIB.

La següent pregunta és relativa a la relació laboral del Sr.
Jesús Julián Turel García amb el SOIB, i la formula el Sr.
Miquel Jerez. Té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, el Consell d’Eivissa es va proposar mesos enrere
posar en marxa un canal de televisió propi. Per aconseguir posar
en pràctica aquesta idea va ser contractat des del mes de juliol
un periodista que havia d’ocupar la direcció d’aquest mitjà de
comunicació. Com en moltes altres coses en el Consell
d’Eivissa el projecte iniciat ha acabat frustrant-se.

Segons les informacions que ens han facilitat des del mateix
consell aquest periodista va ser contractat i continua contractat
pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears. En el Partit Popular
ens va causar perplexitat que el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears contractàs periodistes per destinar-los precisament a
dirigir mitjans de comunicació públics, bé mitjançant
contractació o bé mitjançant fons destinats a recuperar la feina.

Per a tal cosa volem saber de vostè, Sra. Consellera, quina
relació laboral té el Sr. Jesús Julián Turel García amb el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, d’una manera totalment concreta
li explicaré que aquest senyor pel qual vostè demana va ser
preseleccionat per part del SOIB per respondre a una demanda
de feina d’una empresa de comunicació, ell juntament amb un
altre company periodista. El SOIB fa aquestes preseleccions,
que comunica a l’empresa que ofereix ocupacions per posar-los
en contacte a fi d’anar cobrint els llocs de feina que les
empreses evidentment demanen. Per tant aquest senyor sí es va
fer aquesta preselecció, i a partir d’aquí cap altra relació laboral
se li coneix ni amb el SOIB ni amb la Conselleria de Treball.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera. La seva resposta confirma totes i cada una de les
nostres sospites: que aquí hi ha algú que menteix, que aquí hi ha
algú que no diu la veritat i que aquí hi ha algú que enganya
l’opinió pública i, a més de tot això, utilitza el nom, el bon nom
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per desviar l’atenció.

Sra. Consellera, em satisfà, i ho dic de veritat, la seva
resposta, i em satisfà per tres raons, principalment: perquè em
permet localitzar perfectament el farsant, que seu precisament
en aquesta cambra; segon, perquè em permet continuar confiant
en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears com a veritable
organisme de creació i foment de l’ocupació, i tercer, perquè
ens confirma també el que hem dit sempre, que el Consell
d’Eivissa, la política de contractació dels càrrecs del Consell
d’Eivissa és desproporcionada, és excessiva i està basada en
criteris polítics i suposa, en aquest cas, un malbaratament de
doblers molt i molt descarat.

Sra. Consellera, no passi pena que demanarem explicacions
a Eivissa a qui ens n’hagi de donar, que no és altre que el
president del Consell Insular d’Eivissa, que també, precisament,
seu en aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Evidentment jo no en pas cap de pena, cap
ni una, jo confiï plenament i, a més a més, perquè analitzam i
revisam abans de fer qualsevol tipus de contractació amb les
administracions a tots els nivells, a tots els nivells, des dels
agents de desenvolupament local, els programes del SOIB a
corporacions locals, les contractacions directes, que totes les
institucions, totes, presenten projectes i a partir d’aquí se’ls
ofereix, per part del Servei d’Ocupació, les persones aturades
que més lliguen amb el perfil que tant les administracions com
les empreses demanen. I per tant en aquest sentit confiï
plenament amb els programes i els projectes dels municipis que
lliguem amb la realitat de les persones aturades i per tant que
donin cobertures de feina.

Jo crec, i li dic sincerament, que utilitza aquesta plataforma
d’avui un poc per fer una acusació entorn d’una altra institució
i crec que, senzillament, no és ni la forma ni el lloc correcte, i
ho dic així de clar; perquè crec que plantejar, quan, a més a més,
ja se li havia dit que no hi havia cap relació laboral directa
d’aquest senyor amb el SOIB a una comissió, vertaderament
reiterar avui la pregunta diu molt poc de la capacitat d’oposició
a aquest govern, i vertaderament crec que ni és el lloc ni és la
manera correcta de fer les crítiques constructives que a un partit
de l’oposició, que vol ser alternativa de govern, se li demana.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Barceló.
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I.11) Pregunta RGE núm. 14216/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a previsions dels mercats turístics per a la
propera temporada.

La següent pregunta i darrera és relativa a previsions dels
mercats turístics i la formula el Sr. Francesc Fiol. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. President, vostè, la setmana passada va viatjar a Londres, va
participar, va ser present a la fira turística, una de les més
importants del sector turístic. És sabut, per altra banda, que els
nivells d’ocupació recentment coneguts han caigut a nivells de
l’any 2002, després de l’existència de l’ecotaxa, després de la
caiguda de les torres bessones, en aquell clima de conflicte
d’aquella època, i no en parlem de l’ocupació laboral del sector,
que és una de les grans preocupacions de tota la comunitat.

Nosaltres tenim la percepció, Sr. President, que no només no
anam endavant sinó que es creen multitud de traves perquè el
sector pugui surar. Per tant, des d’aquest punt de vista i des
d’aquesta perspectiva, li deman, Sr. President, quina valoració
fa de la temporada que ve.

Moltes gràcies.

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, del que estic
convençut, ja d’entrada, és que la valoració que no m’agrada és
la seva, tal i com ja la fa vostè fent la pregunta.

Miri, és prest encara per fer una valoració de la temporada
que ve, jo el que li puc dir, Sr. Fiol, és que nosaltres ens
asseguérem amb els majoristes de viatges anglesos i que hi
havia símptomes de recuperació. I el que li puc dir també és
que, quant al mercat alemany, en el darrer congrés del majorista
de viatges REVE, precisament també es preveien tota una sèrie
d’augments.

Per tant, continuam fent feina per tal que efectivament la
temporada que ve sigui millor que la d’enguany.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, presidenta. Voldria ser molt clar i que no es
confonguessin els desitjos amb les realitats; jo també vull que
les coses vagin millor i voldria que fos certa aquesta percepció
que hi ha una situació, percepció de possible recuperació. Potser
sigui prest per fer vaticinis, jo no en faré cap de vaticini,
m’unesc al seu suggeriment que facem coses i li deman, facem
coses, però quines coses podem fer?

Moltes, per suposat podríem intentar impedir que l’IVA per
a l’any que ve afecti el sector turístic; podríem intentar escoltar
el sector quan demana una baixada de les taxes aeroportuàries;
podríem fer que el decret Nadal es convertís en llei qualque
vegada durant aquest segle, si és possible. I així, totes aquelles
coses que el Partit Popular intenta aportar, quan es converteixi
en llei millorarien aquest decret que, per altra banda, per cert, es
troba empantanat a molts d’ajuntaments que no acaben de
poder-lo aplicar i que per tant es presenta com a un obstacle.

Impulsem no només de paraula sinó amb fets la reforma de
la Platja de Palma de què tantes vegades n’hem sentit parlar
però respecte de la qual tan poques realitats percebem. No ho
dic jo, no ho dic jo, perquè si ho digués jo podria semblar que
m’ho invent, ho diuen els hotelers de la Platja de Palma, ho diu
el sector turístic.

Per tant, Sr. President, jo no vull fer vaticinis, però vivim
amb preocupació, el sector viu amb preocupació, el Grup
Parlamentari Popular, els ciutadans de les Illes Balears viuen
amb preocupació que algunes coses que es podrien fer, com és
alleujar aquesta crisi que patim amb mesures econòmiques, com
per exemple la cogestió dels aeroports, que era un tema vella
promesa del Sr. Zapatero incomplerta; com li deia abans, les
tarifes aeroportuàries mirar de rebaixar; tenir un tractament
especial per a l’IVA.

En fi, Sr. President, tanta sort que tenim un secretari d’Estat
socialista que és mallorquí, tanta sort que això ens salva de tots
aquests mals. Li deman, per tant, Sr. President, que s’esforci i
que ens esforcem tots a intentar ajudar el sector, no a presentar
coses que al final, encara que no siguin fetes directament per
aquest govern, es presenten com a obstacles per al sector,
perquè hi ha una política a nivell nacional que no beneficia el
sector turístic, i això ho sap vostè.

Li deman que posi tots els seus esforços en aquesta línia de
mitigar aquestes situacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Anem a veure,
anem a ser clar, perquè anem a ser sincers, escolti, vostè em
parla de taxes aeroportuàries i aquest govern actual de l’Estat
les ha congelat; vostès augmentaren un 75% les taxes de
navegació. Vostè em parla de cogestió aeroportuària, a final
d’any d’enguany hi haurà una proposta de cogestió
aeroportuària. Vostès, quan eren al Govern mai no en varen
voler sentir parlar.

En aquests moments, aquest govern aplica 30 milions
d’euros a promoció turística, la xifra més gran de tots els temps,
30 milions d’euros. En aquests moments, aquest govern
contracta o convenia amb el Govern de l’Estat 18 milions
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d’euros en inversió en promoció turística per als pròxims tres
anys, 9 milions d’euros aportats per part de l’Estat. En aquests
moments hi ha un Pla Renove en marxa que millora l’oferta
turística.

El decret Nadal, Sr. Fiol, en matèria turística és totalment
vigent, s’actua, no vulguin embullar, no vulguin embullar, Sr.
Fiol; el decret Nadal, en matèria turística, ja s’aplica, ja es fan
millores, no, no, no em digui que no, no hem d’esperar cap llei,
ja s’aplica, Sr. Nadal.

Per tant, escolti, mai no s’havia treballat tant amb el sector,
mai no s’havia fet tanta feina amb el sector, i no em parli
d’ecotaxa ni d’històries, les xifres actuals són les de l’any 2005
i 2006 quan el seu conseller deia que eren unes xifres
extraordinàries.

Per tant, no em faci demagògia, no faci demagògia.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 8903/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política esportiva del
Govern de les Illes Balears.

I a continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a política esportiva del Govern
de les Illes Balears.

La seva portaveu té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. Sr. Conseller d’Esports i Joventut, fa dos any i mig que
vostè dirigeix la Conselleria d’Esports i Joventut del Govern i
pensam que és un bon moment per fer una anàlisi general de la
seva gestió en matèria d’esports i també de plantejar-li els
nostres dubtes, les nostres inquietuds i les nostres propostes.
Fins ara sempre hem parlat de projectes a realitzar, però a
aquesta alçada de la legislatura crec que ja toca deixar les
promeses i els anuncis i reflexionar sobre els fets reals i les
iniciatives que han posat vostès en marxa, que tampoc no és que
siguin gaires.

Començaré amb l’apartat de subvencions. Hem de
reconèixer que en aquest apartat vostès han fet un esforç per
millorar el sistema de repartiment de les ajudes que concedeix
la Fundació Illesport, tant als equips d’elit com als esportistes
individuals, i també ha estat positiva l’equiparació entre homes
i dones i entre olímpics i paralímpics amb els mateixos resultats.
Però, en ares de facilitar el funcionament a les entitats, li
demanam que avanci el màxim possible les convocatòries de
subvencions i sobretot que facin efectiu el seu pagament el més
aviat possible, perquè en els temps difícils que corren qualsevol
retard representa per a les entitats una manca de liquiditat que
pot tenir conseqüències catastròfiques per poder afrontar o
acabar una temporada amb èxit. I no voldríem de cap de les
maneres que començàssim a veure com els clubs o els equips
desapareixen perquè els recursos no arriben d’hora, i de
moment, l’opció que dóna el Govern per avançar el cobrament
dels ajuts, via criteri bancari, havent de pagar ells els interessos,
és poc viable i poc interessant per a les entitats. El Govern,
malgrat i tenir també dificultats té més marge de maniobra i
segurament, si ho estudien vostès, poden trobar fórmules més
àgils perquè clubs i federacions puguin disposar el més aviat de
les subvencions concedides i així poder afrontar les seves
despeses.

Passaré ara al capítol d’inversions en infraestructures
esportives. Som molt conscients del context complicat i difícil
que té ara tot el país i sabem que també repercuteix en les
possibilitats d’inversió de les institucions públiques, però
consideram que el tema d’inversió en infraestructures esportives
se l’han pres vostès amb excessiva calma. Des del primer dia
que han arribat ja han dit que no era aquesta una qüestió
prioritària per al seu govern, però vull recordar-li unes
declaracions públiques seves: “Balears és el més alt nivell de
l’Estat en matèria esportiva, perquè tenim instalAlacions
òptimes, tenim jugadors i tècnics preparats i no ens manca la
ilAlusió per continuar treballant”.

Idò, jo li diria que d’ilAlusió només no es viu, Sr. Cañellas,
i des del Grup Parlamentari Popular li demanam que continuïn
vostès treballant per continuar millorant la xarxa d’instalAlacions
esportives, perquè, com vostè mateix reconeix, això és bàsic. És
el punt de partida d’un bon desenvolupament esportiu i vostè, al
cap i a la fi crec que ha tengut sort, a vostè l’han fet conseller
d’Esports i Joventut del Govern autonòmic per primera vegada
en la història d’aquesta comunitat, i a més l’ha rebuda aquesta
conselleria després d’una legislatura en què s’havia treballat a
un ritme frenètic. Sí, ja sé que em dirà que no totes les coses
s’han fet bé, que li han quedat deutes per pagar, però les
inversions s’han fet i els ciutadans les gaudeixen. Potser en
algunes es va córrer massa i les presses han provocat errades,
però no a totes, i és que de vegades els arbres no ens permeten
veure el bosc i el bosc, en aquest cas, ha estat una legislatura
passada amb un balanç extraordinari de noves infraestructures
esportives i, a més, a totes les illes.
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Ara li demanam que no s’aturi. Entenem que s’ha de baixar
el ritme, però no que estiguem quatre anys obviant aquesta
qüestió, perquè el nivell que té ara l’esport balear i del qual tant
presumeix vostè, no es pot permetre això si el volem mantenir.
La nostra reflexió és aquesta, potser ara mateix la primera
necessitat del sector esportiu balear no sigui fer noves
infraestructures, perquè ja estan fetes i moltes són noves, però
si deixam passar quatre anys sense fer res dins pocs anys
tendrem un problema: allò nou s’haurà envellit, i si no hem fet
esforços per mantenir-ho en bon estat, ni tampoc hem fet obres
noves, ens podem trobar a mig termini amb una xarxa
d’instalAlacions envellida i plena de mancances.

Tal vegada a vostè personalment això no el preocupa, perquè
pensa que aleshores ja no serà conseller i el que s’hi trobi ja ho
arreglarà com pugui, això, però, seria un plantejament
irresponsable i no volem pensar que una persona que prové del
món de l’esport, com és vostè, doncs tengui tan poca sensibilitat
i tan poc seny.

Quant a esdeveniments, pensam que el Govern de les Illes
Balears, i aquí parl concretament de la Conselleria de Turisme
i de la Conselleria d’Esports, més concretament Unió
Mallorquina, han optat per fer promoció turística mitjançant
l’esport, però exclusivament a Mallorca. Vostès patrocinen
proves de gran rellevància esportiva amb un gran impacte
turístic, però només a Mallorca. Un titular, generat per vostè
mateix, a la Semana Internacional de Ciclismo Máster defineix
a la perfecció la seva línia en aquest sentit: “Mallorca es el
polideportivo de Europa, el deporte es clave para alargar la
temporada, esta Semana de Ciclismo Máster es un ejemplo, y
otro es el Princesa Sofía de Vela”.

Per contra, a la resta d’illes veiem com s’han de suspendre
grans esdeveniments, molt consolidats, li pos per exemple
l’Home de Ferro a Eivissa, i com comprendrà -això és per
manca de suport-, nosaltres, Sr. Cañellas, als diputats que som
a l’oposició i que, a més, no som de l’illa de Mallorca, això ens
molesta, ens disgusta i no tenim altre remei que denunciar-ho
públicament.

També vull fer una breu referència al tema dels
desplaçaments. Dir que vostè de moment no ha estat capaç
d’aconseguir davant el Consell Superior d’Esports la finançació
del cent per cent del cost dels desplaçaments entre les illes i la
península, que és una qüestió importantíssima per ajudar els
equips de les nostres illes. Sí li vull agrair que hagi modificat
vostè el sistema de subvenció d’aquests desplaçaments, tal i
com nosaltres li vàrem proposar amb una proposició no de llei;
ja no atorga vostè les subvencions directament a les federacions,
sinó que empra el mateix sistema de pagament que fa amb el
transport entre illes. Això és una bona idea, com li vàrem dir
nosaltres, vàrem fer la proposta en aquest Parlament, va sortir
aprovada i, com dic, li agraïm que a vostè no li hagin caigut els
anells per posar-la en marxa perquè provenia del Grup Popular.
Però esperam que vostè no renunciï a continuar lluitant davant
Madrid, perquè paguin allò que per llei ens correspon, que és el
pagament del cent per cent del transport dels esportistes a
competicions entre les illes i la península.

Tecnificació i esportiva. No m’hi vull estendre gaire, perquè
fa un mes li vàrem solAlicitar un monogràfic sobre l’Escola
Balear de l’Esport en comissió, en vàrem parlar bastant d’aquest
tema. Hem vist com aquesta legislatura es destinen molts
recursos a la tecnificació, esperam que aquests recursos no es
perdin pel camí i permetin fer una bona feina, de la qual amb
pocs anys puguem veure tots els resultats.

Sincerament, li he de dir que la idea de crear una comissió
amb els millors entrenadors d’esports individuals que tenim a
les Illes Balears per dissenyar un pla de tecnificació balear ha
estat un encert. Som a l’espera de veure quin serà el resultat
final d’aquesta comissió i quines seran les pautes concretes que
marcaran aquests experts. Esperam també que vostè, Sr.
Conseller, a partir d’aquests moments es deixi guiar pel criteri
d’aquests tècnics i orientar per les seves conclusions, enlloc de
per criteris estrictament polítics.

I li reiteram, una vegada més, que no estam nosaltres
d’acord que l’Escola Balear de l’Esport hagi absorbit els centres
de tecnificació de l’illa d’Eivissa. Pensam, com ja li he dit altres
vegades, que no ha estat aquesta una bona decisió per al futur
dels centres.

I com a mostra un botó, podem dir que l’any s’acaba, els
delegats federatius d’aquests centres de tecnificació han hagut
d’avançar els doblers i ara, que quasi ens trobam a final d’any,
encara no han cobrat, i l’únic que hem vist per part seva ha estat
un anunci en premsa, on sortien totes les representacions de
cadascun d’aquests esports i a baix el logotip del Govern de les
Illes Balears, de moment aquest és l’únic canvi que hem vist a
part del retard en el pagament dels convenis a aquests centres.

També dins la tecnificació vull parlar de formació. Pensam
aquí que queda molta feina per fer; l’oferta que presenta
actualment l’Escola Balear de l’Esport en formació és pobra, és
escassa i no dóna resposta a una de les principals mancances
que té ara mateix l’esport a les nostres illes. Des del Grup
Parlamentari Popular li demanam més esforços en formació;
que reactivi les delegacions insulars de l’Escola Balear de
l’Esport; que no funcionin exclusivament com a bústia de
correus, sinó que siguin dinàmiques, estiguin vertaderament
connectades i suportades per l’EBE; pensam que ara ni són
aprofitades com caldria, ni són tampoc tengudes en compte,
com seria desitjable per al seu bon funcionament i per donar
realment una resposta a les necessitats de les illes en aquest
sentit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per donar-me la paraula.
Senyors diputats. Bé, a mi m’agradaria, més que fer una rèplica,
informar una mica més, perquè crec que hi ha coses que me les
diu per desconeixement, tal vegada, que ja les fan. També
m’agradaria començar dient que no tenc cap problema, quan
vostès em diguin que faci alguna cosa, si això és bo per a
l’esport, a fer-ho, no hi ha cap problema. De fet, en el tema
d’instalAlacions esportives, em demanaren que féssim criteris de
proximitat, i els convenis s’han firmat amb els consells perquè
siguin els consells que inverteixin on pensin que és millor
invertir, no ho hem fet des del Govern, ens hem reservat una
petita part, però aquest és un exemple que nosaltres no tenim
cap tipus de problema a acceptar els suggeriments de qualsevol
grup parlamentari, sempre i quan creguem que ajuda l’esport.

Bé, per contestar totes les preguntes i totes les reflexions que
m’ha fet, m’agradaria, primer de tot, emmarcar l’esport.
L’esport és una paraula molt extensa, i és un gran problema,
perquè tot és esport, l’esport pot estar relacionat amb educació,
pot estar relacionat amb turisme, amb la natura, ... i hem d’anar
una mica alerta en aquest sentit. L’esport ha canviat moltíssim,
moltíssim. Els anys setanta i vuitanta tothom parlava d’esport
base, era una piràmide, com més nins fessin esport, més podien
arribar a l’elit, arribaven a l’equip nacional, etc.; això ja no té
res a veure, aquest esport ha canviat, som al segle XXI, han
entrat moltes coses noves que tenen a veure amb l’esport o que
es canalitzen a través de l’esport: imatge, sedentarisme,
sobrepès, salut, oci, estrès, etc., i el que es demanda són moltes
coses més que el que es demandava abans, que era que els nins
fessin esport i els millors arribaven a l’equip nacional, i aquesta
era la famosa piràmide i el famós concepte d’esport base. En
aquests moment, l’esport base no existeix com a tal, perquè ha
canviat l’estructura de l’esport. I és aquí on el Govern de les
Illes Balears, dins les competències que té, ha de prendre les
decisions i ha de fer una sèrie d’actuacions.

Nosaltres hem partit de tres eixos fonamentals a l’hora
d’actual, i aquests tres eixos, a més en tenen dos més de
secundaris que hem considerat que amb la situació actual de
crisi havíem d’anar una mica més al marge del que era, no? Ho
hem plantejat de tres maneres. Un eix que es diu tecnificació, un
altre que es diu instalAlacions i el tercer, ajudes.

Les ajudes, clar, ara ja no hi ha esport base i esport d’elit,
ara hi ha moltíssimes coses més, aleshores hem hagut de donar
ajudes a l’esport escolar a través d’organitzar les finals, el
pagament del desplaçament a la península de tots els que fan
l’esport escolar. Hi ha esport universitari, l’universitari es torna
a l’antic concepte de l’esport, com es va iniciar a la universitat
de rugbi, que l’esport és necessari per enfortir el caràcter dels
dirigents, això a Anglaterra es duia així, aleshores hem hagut
d’arribar a convenis amb la universitat per al tema dels
desplaçaments, de millors instalAlacions a la mateixa universitat,
d’abastiment, etc. A l’esport federat és on hem fet més esforços,
amb el desplaçament ara avançam els doblers nosaltres, ara ja
no els avança el club, i és un avantatge perquè necessiten menys

líquid. També a les Illes ja hem pressupostat el cent per cent,
d’això em dirà que part ja hi era, sí, però el que passa és que
part d’això ja hi era però no estava del tot pressupostat, ara ja
està pressupostat al cent per cent i no entram dins una dinàmica
que es fa la pilota més grossa, i ens trobàrem amb 4 milions que
devíem a les agències de viatges. Ara, almenys, després de dos
anys i mig d’anar tornant a poc a poc, estam al dia, i ara sí que
podem fer que agències de viatges i clubs puguin anar de la mà
sense tensions econòmiques.

Després, les ajudes a les federacions, vostè m’ha dit que
hem d'avançar les ajudes a les federacions. Bé, hem fet un pla
per criteris, que hem signat per tres anys el tipus d’ajuda, fins al
2011, i les federacions ja saben exactament el que cobraran cada
any, a més, gràcies al Palma Arena i a les modificacions que hi
hem fet, hi ha moltes federacions, en aquest cas 24, que
resideixen al Palma Arena a un cost zero, i això a més a més té
l’avantatge, amb els mateixos doblers que els donam els llevam
tot el tema de lloguer, d’aigua, de llum, d’infraestructura bàsica,
i això fa que les federacions puguin funcionar millor i no
tenguin aquesta tensió tot el dia de demanar que els ajudàssim,
per què?, simplement perquè els hem baixat les despeses. No
tenim massa doblers, és veritat, el Govern ha considerat que hi
ha altres conselleries més prioritàries, i jo hi estic d’acord, i hem
hagut de cedir els doblers a altres conselleries a causa del
moment actual, però hem intentat que els esportistes tenguin
menys despesa.

A nivell de les ajudes, les famoses i criticades ajudes, jo li
record com em va criticar perquè aquests criteris ajudaven els
equips de Mallorca, després al final de tot quan es varen aplicar
es va demostrar que els equips de Mallorca estaven tractats
igual que els d’Eivissa, els de Menorca i els de Formentera, i
fins i tot que els que baixaven més eren els de Mallorca,
precisament perquè abans sí que estàvem ajudats en contractes
per davall i ara els hem eliminat, i crec que al final els criteris
estan ben fets. Hem fet criteris model A per a tots els equips que
participen a nivell nacional; hem fet model B que és per al tema
de motor, que és una cosa molt distinta; hem fet model C per a
tots els esportistes que estan a punt de destacar però no hi
arriben; i fins i tot hem fet un model D que és per a tots aquests
esportistes veterans que ara resulta que continuen fent esport, a
partir dels 30 o 40, n’hi ha algun que fins als 80 i escaig, l’altre
dia va morir la padrina de l’esport d’alta competició, tenia 90
anys i nedava, va nedar aquí, al campionat del món que es va fer
aquí, i també hem fet beques per a aquest tipus de persones,
perquè consideram que ha canviat la piràmide, com he dit
abans.

També ens hem preocupat molt del que passa a un esportista
quan acaba la seva vida esportiva. Fins ara, quan un esportista
ho deixava, jo li puc certificar que era així, perquè som un dels
que ho va patir, quan acabes i deixes de guanyar medalles
tothom passa de tu, i ja està, si tens estalvis. Vius, i si no en
tenc, et cerques la vida. Hem arreglat això, hem arribat a
convenis amb la universitat, amb la Fundació ADECO, amb la
Conselleria de Treball, perquè els esportistes es puguin formar
i puguin continuar fent això.
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Bé, com que són temps difícil, hem negociat ajudes
privades, que venguin del món privat, com és el cas d’Oxidoc,
de Viajes Iberia, Acciona, Avis, que són ajudes privades que
ajuden l’esport, bé amb descomptes en els desplaçaments, Avis,
per exemple, qualsevol club que hagi d’anar a la península i
hagi de llogar un cotxe el lloga més barat, qualsevol persona
que hagi de desplaçar-se a la península i ho hagi de fer amb
vaixell, cavalls, bicicletes, cotxes i d’altres, li surt amb un 50%
de descompte, per damunt del 50% de descompte que tenen per
ser residents, és a dir, una butaca et costa 12 euros, i això també
ajuda, no donam més doblers però llevam despesa. És una de les
coses que hem fet.

A nivell d’instalAlacions hem fet tot un pla d’optimitzar el
que teníem, és veritat, les instalAlacions es feien velles, Príncipes
de España i Calanova ens queia, ens queia literalment, i amb els
pocs doblers que teníem per a instalAlacions, hem hagut de fer
inversions. De fet Calanova ara és compatible amb el medi
ambient, per què?, perquè abans es feien net els vaixells i es
tirava tota l’aigua resultant i tota la porqueria, plom inclòs, dins
l’aigua, ara hem hagut de fer una decantadora perquè tot anàs
cap allà i per complir la normativa. Ens hem posat a fer ..., li
podria esmentar totes les reformes que hem fet a Príncipes i
totes les que hem fet a Calanova, però bé, tampoc crec que aquí
sigui el lloc.

És ver, vostès varen fer moltes instalAlacions, gràcies a Déu
hi ha molts de pobles que no en necessiten perquè vostès les
férem, i això és un gran mèrit, però pensi que jo també les pag,
les varen fer, però al final això es carrega damunt el meu
pressupost i em limita bastant a l’hora de fer noves
instalAlacions, el crèdit hi és, no és que les fessin, les pagassin i
jo pogués començar de zero; vostès les varen fer, les varen
inaugurar i a partir d’aquí jo les vaig fer, però hem continuat
fent-ne i donant doblers. Després li diré més o menys com ho
repartim, que va ser una pregunta que em va fer a la comissió,
li diré com ho hem repartit perquè vegi i, a més, ho reconec, va
ser tant el Partit Socialista com el Partit Popular que ens varen
dir que ho féssim amb els consells, i nosaltres ho hem fet
d’aquesta manera.

Després li ho explicaré una mica més perquè el temps
s’acaba.

A nivell de tecnificació, crec que hem fet un gran esforç,
tant que, per primera vegada, tenim un hospital que dóna suport
als nostres esportistes, la Policlínica, fins i tot té un
desplaçament d’un metge allà que en el moment que passi
alguna cosa, amb un volant d’urgència pot ser tractat qualsevol
esportista de qualsevol illa. És obligatori que qualsevol
esportista que haguem becat hagi de passar un reconeixement
mèdic i una sèrie de reconeixements parcials durant tota la
temporada i que estigui tot guardat en un historial mèdic perquè
no ens passi una mort súbita o una cosa d’aquestes, ho hem
posat en marxa. 

Amb la Conselleria d’Educació hem formalitzat tots els
cursos de formació que fan els esportistes. Ara, qualsevol
esportista que acaba una titulació esportiva, té equivalent a FP,
de fet si acaba la màxima titulació esportiva dins una federació,
té el màxim grau d’FP. Això significa que pot entrar a la
universitat, i a partir del 2011, si Déu ho vol i ANECA ens dóna
ja el vistiplau definitiu, dins el Príncipes de España hi haurà la
facultat de ciències d’educació física i l’esport, l’INEF; això
significa que un esportista que estigui becat i que entri en deu
anys a entrenar a la residència o al centre d’alta competició,
podrà entrar, podrà fer la seva vida esportiva i sortirà format i
titulat. Crec que és una cosa bastant important, així com s’ha
posat l’esport.

També tenim més programes de tecnificació que mai, més
tècnics que mai, més cursos de formació, però com que em pas,
les coses que he deixat, les explicaré a continuació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. Pel Grup Parlamentari MIXT? La Sra.
Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. L’esport és important i participam de l’opinió que
heu manifestat que no només ho és com un element que genera
salut, sinó avui en dia també com un gran element de cohesió de
la societat. No en va, aquells que fa devers cent anys estaven
preocupats ja per articular una societat cada vegada més
participativa i democràtica, ja promovien lemes com aquell que
es va fer famós el 1935 que deia “esport i ciutadania”, va ser un
dels lemes que va fer servir el que llavors era president del
Barça el Sr. Josep Sunyol.

Per tant, esport és salut, és turisme, però sobretot és
integració social. Per això entenem que no són banals aquest
tipus de qüestions quan són tractades en aquesta interpelAlació
en aquesta cambra, per tant sí que és transcendent que es parli
avui aquí de la Conselleria d’Esports de les Illes Balears. Des
del Partit Popular les coses es poden veure des d’un prisma que
en veritat no és exactament el que jo en aquests moments
presentaré, intentaré donar la meva opinió que és una visió
positiva de la tasca que es du a terme des de la Conselleria
d’Esports.

En primer lloc, voldria remarcar-li que per primera vegada
i des del meu punt de vista se segueixen criteris igualitaris a
través d’uns barems que són clars i objectius a l’hora de
concedir tot el que són els ajuts als esportistes de les Illes
Balears; pens que això ha canviat, ha estat un canvi, i ha estat un
canvi en positiu. Pens que abans els criteris possiblement no
eren tan accessibles com ho són avui dia. Per tant crec que
aquesta és la base principal d’aquest pla de suport econòmic a
l’esport que ens heu anunciat i amb el qual treballau.



3540 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 /  17 de novembre del 2009

 

També entenem que en aquests moments i en aquest pla no
hi ha, quant a ajuts econòmics, allò que se’n diria una
discriminació positiva per motiu de gènere, tampoc no crec que
sigui l’objecte d’aquest debat, ara bé la situació dels equips
femenins ha millorat, pens, substancialment des del moment que
aquests equips femenins poden rebre i reben la subvencions amb
els mateixos criteris d’igualtat que els equips masculins. Per
tant, només amb aquest avanç l’esport femení ja es desenvolupa
en unes condicions millors a les Illes Balears.

També, i entenem que sí que hi ha una discriminació
positiva per a aquells equips que comptin amb un gruix de
tècnics i esportistes de les Illes Balears, això afavoreix i
consolida el teixit esportiu de les Illes Balears, fet que també
pens que és una bona causa i em remetré també o us esmentaré
una frase que vau dir, “el nivell esportiu d’una societat ha de ser
el que el seus esportistes i tècnics són capaços d’aconseguir i no
el que són capaços d’importar”; per tant també des d’aquest
punt de vista, aquesta discriminació positiva respecte dels
equips que tenguin un gruix de tècnics i esportistes de les Illes
Balears, també la valoram molt positiva.

Així també constitueix un altre element positiu el fet que es
regulin els ajuts per a esports individuals, que abans no estaven
regulats, gràcies a això es dóna suport a esportistes individuals
d’Eivissa i del conjunt de les Illes Balears, i puc esmentar
exemples com Dani Morillo, de tir amb arc d’Eivissa, o també
esportistes com David Muntaner o Melani Costa. 

I juntament amb aquesta programació dels ajuts i aquesta
transparència, també consideram positiva la sensibilitat que té
la Conselleria d’Esport pel que fa a com es reparteixen els ajuts
entre els consells insulars, òbviament em referesc al tema de les
infraestructures esportives de què heu parlat abans. Ho trob
positiu perquè no hi ha una interferència de la conselleria a
l’hora de decidir com s’inverteixen i com s’han d’invertir
aquests diners, per tant se segueix d’una manera molt
escrupolosa el principi de la subsidiarietat, que tant es
preconitza per tot; és a dir, allò que pot decidir amb més criteri
una administració més pròxima, no ho ha de decidir una de més
allunyada dels ciutadans.

D’altra banda, també voldria remarcar la sensibilitat que heu
manifestat i que m’agradaria que fóssiu capaç de transmetre a
tots els altres consellers, que seria una gran feina i llavors sí que
tendríeu la felicitació d’aquesta diputada, a l’hora de repartir les
subvencions, quant que la distribució que s’ha fet és d’un 20%
per a Eivissa, un 20% per a Menorca, un 10% per a Formentera
i el 50% per a Mallorca. Veim que Formentera queda, podríem
dir, una mica sobredimensionada, però ho entenem per
compensar tot el que ha estat el decalatge històric que ha patit
aquesta illa.

També m’agradaria en aquest sentit i parlant de Formentera,
però també de totes les illes, quan parlam de l’esport en edat
escolar, aquesta distribució rotativa a tot el que són les finals
esportives, pensam que també és un bon sistema de respecte al
conjunt de les Illes Balears.

També, i ara sí que m’agradaria fer-vos una sèrie de
reivindicacions i també manifestar-vos una sèrie de
preocupacions; una és, ja se us ha manifestat, la preocupació del
centre de tecnificació de tir amb arc d’Eivissa, pens que es
demora i seria interessant que aviat pogués funcionar a ple
rendiment. 

També consideram que dins el Pla d’esdeveniments
esportius més importants i de més transcendència que tenen lloc
a les Illes Balears s’haurien d’escollir alguns que en la mesura
que poguessin es traslladassin a les illes d’Eivissa, de Menorca
o de Formentera, no sé si seria possible que alguna de les etapes
de la Challenger, per exemple, es pogués fer a Eivissa o a
Menorca, s’hauria d’estudiar; però pens que seria important. I
aprofit per felicitar-vos, òbviament, per l’èxit aconseguit per a
Mallorca en les relació que té l’esport amb el turisme, us ho dic
pel fet que hi hagi equips de vela de més de quinze països
d’arreu del món que hagin decidit escollir Mallorca per a la seva
preparació preolímpica, pens que és un motiu de felicitació per
a tothom.

I ja per acabar, expressar-vos l’última preocupació, que
també ja se vos ha manifestat, en el sentit dels desplaçaments.
Òbviament sabem que hi ha aquest 50% que és costejat pel
Consell Superior d’Esports quan és a la península, però també
veim que hi haurà problemes o possiblement n’hi pot haver, en
el transport i ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hauria d’anar resumint.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, resumim.

Per tant, crec que seria una paradoxa -i resumint-, que fos
més fàcil viatjar al continent per als nostres esportistes que no
desplaçar-se entre les illes, però vos he de dir que aquesta
diputada està convençuda que des de la Conselleria d’Esports hi
trobareu una solució.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller. En primer lloc, volíem saludar també
aquesta iniciativa del Grup Popular, una interpelAlació en
matèria esportiva, perquè tot i no ser habitual, crec que tots
coincidim en la importància de l’esport a la societat i també per
a una societat moderna, sana, emprenedora, com ha dit ja el
conseller i com han coincidit a destacar els portaveus anteriors.
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Tanmateix, un dels problemes d’aquest format de les
interpelAlacions, de vegades, és que no és precís en algun
aspecte concret, sinó que es vol abastar tota la política esportiva
i fins i tot tot el món de l’esport, és una matèria tan àmplia, que
a més a més es fa en el mateix moment que debatem els
pressuposts, en aquest cas de l’any 2010, i per tant tots els
aspectes econòmics els debatem en comissió i ara,
pròximament, en debats de totalitat, queda -la veritat- amb poca
concreció el conjunt, tot i que el debat supòs que el centrarem
millor a la moció subsegüent que esperam per als propers dies.

No obstant això, hi ha una primera qüestió que per afrontar
amb ambició aquestes grans tasques que s’han apuntat tenim un
handicap que hem reconegut en comissió, i tots en som
conscients, que són els pressuposts i la magror que podem
gestionar en els pròxims..., com a mínim en els pròxims mesos,
el pròxim any, una conselleria que ha quedat bastant esclafada
pels costos addicionals del Palma Arena i que tant de bo la
fiscalització judicial que s’està duent a terme pugui permetre
recuperar una part d’aquests doblers i com a mínim dels doblers
malbaratats, i que tengui alguna conseqüència aquest gir, aquest
anunci d’una croada anticorrupció per part del Partit Popular i
no quedi només en paraules.

En qualsevol cas també és ver que tenir clars els objectius,
les prioritats en aquesta política esportiva ajuda a treure tot el
profit als recursos que s’hi posen. Nosaltres coincidim en les
línies de treball que ha apuntat el conseller, amb els reptes que
es va fixant i les prioritats que ha establert en la política
esportiva, i per tant més enllà de si l’ambició, si els recursos són
suficients o són els possibles en el moment, creim que mereix
tot el nostre suport.

El mateix conseller ha establert una sèrie d’eixos. Per
mantenir un poquet aquesta estructura hi ha el primer, el suport
econòmic a la competició. Nosaltres pensam que en tots els
nivells hi ha d’haver un suport a l’esport, a l’esport participació
més enllà i sobretot sobre l’esport espectacle, però és obvi que
també té un afany important de cohesió social, també d’estímul
a la participació dins l’esport, però no pot estirar totes les grans
aportacions públiques o peripúbliques a través de finances i
turisme i altres esdeveniments, perquè fins i tot el turisme creim
que pot ser un atractiu tenir instalAlacions per a esport de base
perquè..., per a ús del turista, i no tant l’atractiu de l’espectacle
crec que és en el que s’ha emfasitzat més la sinergia turisme
esport, quan la veritat és que a la pràctica, i en la línia que
apuntava el conseller també que sigui doncs un gran
poliesportiu europeu, que sigui un lloc de trobada, un lloc de fer
esport però també de mítings i d’equips, creim que aquí hi ha un
camp per córrer.

S’ha apuntat el retrocés o, millor dit, del punt de més enrere
que ve l’esport femení. S’estan fent esforços però s’han de
continuar, com cal ajustar encara les ajudes als desplaçaments
amb aquest caràcter d’arxipèlag del país que el fa tan complicat,
tan poc comprès a fora de les nostres fronteres insulars, crec que
l’Estat aquí hi té una tasca marcada per la mateixa Constitució
que no ha duit a terme en cap moment i que se l’ha de
convèncer, i si no se l’ha de forçar al màxim que pugui la
conselleria per arribar a comprendre-ho i sobretot a pagar-ho.

Quant a les convocatòries ja s’ha dit, també, que s’agafassin
al màxim d’hora, i malgrat els problemes de tresoreria que es
paguin amb la màxima celeritat, tot i que saludam les iniciatives
d’estalvi que ha anunciat el conseller.

També coincidim amb els criteris de tecnificació esportiva.
Celebram i creim que és una bona tasca aquest projecte dels
estudis de grau a la universitat i aquesta sinergia entre els
esportistes professionals i que després tenguin aquest sentit dins
la formació i la docència, crec que seria molt important avançar-
hi; com un pla director racional -i la paraula racional és clau-
d’infraestructures o d’equipaments esportius; treure tot el profit
a aquell monstre del Palma Arena, que crec que s’hi està fent un
bon esforç, però també altres instalAlacions que en molta part
seran municipals, seran insulars, però que hi ha d’haver una
coordinació i un suport a casos com el de Son Moix, que es
puguin afrontar, i en tantes altres coses. Creim que aquí encara
hi ha molta feina a fer i sobretot per facilitar que sigui tothom
que pugui practicar esport.

I un darrer apunt, que se m’acaba el temps, la idea de
cohesió i de país, no?, esport i país. Crec que també és una
responsabilitat que el Govern ha de tenir present, la fórmula de
com un país es va cohesionant al voltant d’un esport, però vibrar
plegats amb uns determinats equips, amb uns esportistes, creim
que aquest és un element que també ha de servir per cohesionar
la societat i l’ha de tenir present. Per això també animam el
conseller a treballar en les seleccions esportives nacionals, en
unes també competicions o tenir un afany a tenir actuacions
intercatalanes, perquè també el fet lingüístic, el fet identificador,
el fet de la cohesió social estigui present com hi està arreu del
món, evidentment; el tema esport i política és..., el que més el
neguen són els que més el practiquen i amb més èmfasi arreu
del món. Per tant jo crec que això no ho pot perdre de vista
institucionalment un govern com el de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé si els diputats que m’escolten
compartiran la meva intervenció que tendré ara per parlar de la
interpelAlació presentada pel Grup Popular, però estic convençut
que les meves primeres paraules de reconeixement cap a una
persona seran acceptades unànimement per tots els grups. Vull
que les meves primeres paraules siguin per la detenció que va
tenir Aminatu Haidar, una persona que probablement hauria
pogut ser una magnífica esportista però que està patint la
injustícia del poble sahrauí i ha estat detinguda i expulsada del
seu país fa molts pocs dies.
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Fet aquest reconeixement públic cap a una persona, voldria
entrar ja de ple en la interpelAlació que ha presentat el Partit
Popular. Crec que fonamentalment s’han de veure dues
qüestions d’aquesta interpelAlació; una són les paraules que es
realitzen i que es diuen en aquesta cambra i, una altra, les que
es manifesten fora d’aquesta cambra. Per tant quan dic això és
molt senzill d’entendre. Crec que és molt perillós utilitzar un
instrument d’atac cap a una conselleria des d’una posició
cantonalista per part del grup interpelAlant, com s’ha realitzat
aquests dies i ens té acostumats, i no faré una defensa sempre
genèrica, però ja ho ha expressat d’una forma molt clara qui
m’ha precedit en l’ús de la paraula, la Sra. Mayans, sobre quins
són els criteris de distribució territorial que es realitzen des
d’aquesta conselleria, que m’agradaria que fos un exemple per
al conjunt del Govern, i ho dic sincerament perquè no em
consider..., no estic tan satisfet quan parl d’altres conselleries.
Per tant vull fer un reconeixement explícit a uns criteris de
sensibilitat territorial que es tenen des de la Conselleria
d’Esports i Joventut, i tant de bo la resta del Govern vegi els
criteris que s’apliquen des d’aquesta conselleria.

Com molts de ciutadans el dilluns, jo som un de tants,
començ la lectura dels diaris per les pàgines d’esport, i una de
les coses que podem comprovar, i crec que és la primera
obligació, és fer un reconeixement a la bona salut de l’esport de
les Illes Balears, sigui esport professional, sigui esport base.
Probablement els diferents governs tenen poc mèrit en aquesta
qüestió, però pens que una política adequada ajuda i contribueix
a aquest èxit. Per tant, en la quota que li correspongui, vull
felicitar el Govern i especialment la conselleria per promocionar
que l’esport a les Illes Balears mantengui, i si és possible
millori, el nivell actual. 

Però entrant en qüestió, entrant en qüestió és veure els
apunts de per on va la futura moció que presenti el Grup
Popular. Ha parlat de les subvencions, que si tard... Jo li diré
una cosa, Sra. Palau, i a tots els diputats: ja s’han creat els
instruments per part de la conselleria per facilitar a tots els clubs
de les Illes Balears que tenguin un accés abans a les
subvencions d’Illesport que es donen el gener, que són les
certificacions que es realitzen a tots els clubs que ho demanin a
fi que puguin tenir un préstec bancari de la subvenció i per tant
s’avanci. Jo pens que la conselleria una vegada més s’ha
avançat al plantejament que vostè des del Grup Popular li feia.
Per tant crec que és una bona contribució que els clubs puguin
tenir accés a la finançació abans que es pagui el percentatge,
que crec que és el 70%, que es realitza el mes de gener.

Evidentment s’ha de potenciar el tema dels desplaçaments
i arribar a un nivell de pagament superior, i si és possible del
cent per cent, quan es realitzen els desplaçaments cap al
continent, però ja li vaig a la compareixença que va tenir vostè
en comissió que crec que anam en una bona línia, i vostè va
emmarcar una qüestió que li vaig dir que el felicitava, perquè
consider que tenint en compte la situació des d’on neixen
aquests pressuposts vostè ha fet una aposat arriscada però creim
que encertada, que són reduccions de pressupostos, però vostè,
al que és l’esport, no li ha reduït els sous; ho ha llevat d’altres
marcs, com és per exemple el tema d’infraestructura, però crec
que ha fet una aposta clara de dir que a l’esport no se li redueix
en termes generals.

I com que el temps se m’ha acabat només li faré dues
reflexions per veure si entre tots anam incloent-ho en el discurs.
No ho hauré d’explicar perquè des que he retornat a aquest
parlament faig una defensa de la igualtat de gènere i d’esport;
per tant en faré cap menció, els he de dir que prest presentarem
una proposició no de llei que esper que tengui el suport de tota
aquesta cambra, però sí que li faré un esment. Probablement
l’esport encara viu massa aïllat cadascú a les seves illes.
Probablement, i per allí han apuntat alguna qüestió, la Sra.
Mayans també...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, ha d’anar acabant.

EL SR. COSTA I SERRA:

Acab en deu segons. ...de mirar de fer polítiques esportives
allà on els diferents ciutadans de les diferents illes ens trobem
a un punt que sigui el món de l’esport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, moltes gràcies per la
seva definició d’esport, ha estat molt ilAlustradora. Ja sabem que
vostè en la pràctica ha estat un number one i que continua en
forma, l’hem vist baixant en pont tirolès del Palma Arena, l’hem
vist entrenant a la pista, l’hem vist últimament fent curses de
trot i a més les ha guanyades, l’enhorabona, però a pesar d'això
pensam que ens ha fet una explicació amb aportacions pobres
sobre les realitzacions que està fent la seva conselleria.
Esperarem a veure si en el segon torn ens dóna una mica més de
llum.

En termes generals nosaltres li demanam, i ja ho sap perquè
no és la primera vegada que en parlam, li demanam més
celeritat, més eficàcia, més equilibri entre les illes i també més
resultats. I és que han passat dos anys només per traslladar-se al
Palma Arena, que no sé si això ha estat la prioritat del Govern,
però realment crec que hi hem destinat més temps que no a
altres coses. 

Tornaré als temes dels quals han anat parlant aquí els
diferents portaveus. Criteris de subvencions; no em renyin
perquè jo he estat la primera que he reconegut que aquest
govern ha fet millores quant als criteris de subvencions, però
també he de dir que només és una passa més en la
democratització i l’equiparació de les ajudes. La Fundació
Illesport va ser posada en marxa pel pacte de progrés l’anterior
legislatura, però les ajudes en aquells primers temps es donaven
a tres o quatre, i va ser després, amb l’arribada del Partit
Popular, quan aquestes ajudes s’ampliaren a esportistes de totes
les illes i es van fer els primers criteris per concedir-les. Per tant
continuam caminant i aquí ens trobam tots.
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No ha parlat del tema dels esdeveniments esportius. Supòs
que aquí no li interessa. Vostè va signar fa uns mesos un
conveni entre IBATUR i la Fundació Illesport de 400.000 euros.
A mi m’agradaria saber aquests sous quan s’han gastat fora de
l’illa de Mallorca, en quins esdeveniments s’han gastat que
siguin a les altres illes. 

També en el tema d’esport escolar li agraesc que avui no
m’hagi dit que la seva conselleria no té competències, perquè sí
que li ho hem escoltat dir altres vegades. Nosaltres pensam
òbviament que sí que en té, el Govern ha de coordinar el
programa d’esport escolar i a més estableix la normativa de les
competicions, i nosaltres li demanam que faci rotació per illes,
que no només se celebrin a Mallorca, i també li demanam un
increment de noves modalitats dins el programa, perquè això ara
ve essent una injustícia perquè uns ho tenen tot pagat i uns
altres, en canvi, no hi tenen res; ja sabem que poc a poc cada
vegada hi ha més modalitats dins el programa, però voldríem
que aquesta legislatura també es fes una passa en aquest sentit
i, a les que hi ha, se n’hi afegissin de noves, perquè com dic
seria més just per a tots.

Quant a desenvolupament normatiu, abans no n’he parlat
però trobam que ha estat molt escàs, el desenvolupament que
han fet vostès de la Llei de l’esport ha estat molt escàs en
aquests dos anys i mig que portam de legislatura. Ara, que si la
tònica del seu desenvolupament ha de ser la mateixa que han dut
a terme amb el decret d’eleccions federatives, idò miri, ja està
bé així, no en faci més, de desenvolupament normatiu, perquè
amb aquest decret pensam que el que vostès han fet és aniquilar
les delegacions federatives insulars.

Quant a instalAlacions, vostè ho ha dit, encara les estam
pagant, però són instalAlacions que ja estan obertes i estan a
l’abast dels ciutadans. L’altra legislatura que va governar el
pacte de progrés no quedaren ni sous ni instalAlacions, ni tan sols
començades, i ara la situació que té vostè com a conseller
d’Esport i que tenen els ciutadans d’aquestes illes és ben
diferent, les instalAlacions estan obertes, estan al servei de
tothom. I li agrairia que, tal com vostè ha dit, a la segona o
última intervenció vostè ens explicàs quin és aquest pla
d’instalAlacions que ha fet o que ha signat amb els consells
insulars.

I ja per acabar només vull aclarir que a nosaltres, al Grup
Popular, el tema de la llengua a l’hora de practicar esport no ens
preocupa mica, per a nosaltres hi ha altres prioritats molt més
importants que aquesta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau.

(Petit aldarull a la sala)

En torn de contrarèplica..., té la paraula el conseller Cañellas
per un temps de cinc minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, bé, donaré
xifres exactes, però primer contestaré, si no us importa, una
sèrie de qüestions puntuals.

El centre de tecnificació de tir amb arc és una de les nostres
prioritats perquè consideram que prest fins i tot pot estar per
davant del de Madrid, i amb Carlos Morillo, company meu, a
més, de la residència Blume durant molt de temps, ja estam fent
les feines necessàries. La dotació econòmica amb les partides
que ens han sobrat hem comprat més material -una furgoneta,
material, etc., etc.-, i donarem més doblers per alliberar l’any
que ve del pressupost que tenen altres despeses i per donar-hi un
impuls.

El Pla d’esdeveniments esportius. Miri, jo de qualque lloc he
de llevar els doblers, i en aquest moment hem considerat que
millor llevar els doblers d’esdeveniments esportius i no fer-ne
tants. Clar, a l’illa de Menorca, a l’illa d’Eivissa i a l’illa de
Formentera sí que estam cercant a veure si en podem fer un,
com a Mallorca en feim dos, però, clar, el de Mallorca, del
ciclisme màster, el patrocina bàsicament Turisme, no nosaltres;
nosaltres aportam una petita quantitat i ja està. On sí aportam
molt és al Princesa Sofia però, bé, hem de decidir si el llevam
o no el llevam perquè a Eivissa jo no pugui fer un Princesa
Sofia, o a Menorca no el puc fer o a Formentera, el llev. Miri,
el Princesa Sofia en aquest moment, a l’edició de l’any que ve
participaran 1.000 embarcacions, 1.000 embarcacions; per a 17
països és el seu test preolímpic, o sigui, és on es decidirà la
plaça per anar als jocs olímpics del 2012. Això significa que en
aquest moment ja a la nostra organització 235 embarcacions han
demanat per estar a Mallorca concentrades des del desembre
fins l’abril, que és quan es fa la regata, per poder preparar
aquest esdeveniment, o sigui, 235 embarcacions amb tota la
quantitat de gent que ve darrere. Aquest és el tipus
d’esdeveniment que volem mantenir, no perquè sigui un
esdeveniment esportiu, sinó perquè és que l’ingrés que farà a les
Illes Balears duplica per molt la despesa que nosaltres farem. A
més el Princesa Sofia té una altra cosa molt associada, i és la
Casa Reial, i això significa portades, paper couché, televisió,
etc., etc., perquè ell és aquí. 

A posta que de tots els grans esdeveniments que teníem hem
mantengut aquest, i és veritat. Ara hem de veure, amb aquestes
característiques que podem trobar a les altres illes... perquè
realment no sigui una despesa, sinó que sigui una inversió. Això
és el que pensam fer. Ho vaig explicar així el dia que vaig fer la
compareixença allà dalt, però no m’agafi un exemple com un
tot, era un exemple que vaig posar perquè és un exemple molt
pragmàtic i molt adequat per saber quin tipus de grans
esdeveniments esportius hem de fer, que no només quedi en un
simple espectacle, sinó que també queda amb un retorn molt
important.
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Les rotacions a les illes per al tema de l’esport escolar, ho
feim, de fet ja ho hem anunciat, anam fent, les noves modalitats
les anam incorporant. La normativa de les federacions, el
problema ha estat la llei, com estava estructurada la llei per
poder fer això perquè ho fan els nostres serveis jurídics, no és
una cosa que facem els polítics, és una cosa que fan els tècnics
i els tècnics s’han trobat amb tot tipus de problemes per fer això.

Nous programes i nombre d’esportistes per temporada. Són
els números que m’han demanat. Miri, l’any 2006-2007, n’hi
havia 203; 2007-2008, 213; 2008-2009, 275; 2009-2010, 299,
becam més gent, amb menys doblers, becam més gent. Se n’han
incorporat de nous, motociclisme, windsurf -a Formentera per
cert-, boxa, taekwondo, voleivol, natació, tir amb arc -l’hem
incorporat-, futbol sala, judo i gimnàstica. 

En l’àmbit de formació el 2004, 9 cursos amb total de
formació; el 2005, 11; el 2006, 12; el 2007, 9; el 2008, 35; el
2009, 44, a més una web especialitzada perquè tots els tècnics
de les Illes Balears ho puguin fer. Hem passat de 1.200 visites
anuals a 14.474 visites el 2009 i encara no l’hem acabat.

Els cursos que he comentat, ja que em diu que sempre tir cap
a Mallorca etc., li diré on s’han fet aquests cursos, només li
citaré el lloc, no citaré res més: Menorca, Menorca, Menorca,
Menorca, Menorca, Menorca, Menorca, Menorca, Menorca,
Menorca, Menorca, Menorca, Menorca, Menorca, Eivissa,
Menorca, Mallorca, Menorca, Eivissa, Eivissa, Formentera,
Menorca, Menorca, Menorca, Formentera, Menorca, Mallorca,
Mallorca, Mallorca, Mallorca, Eivissa, Mallorca, Mallorca,
Eivissa i Mallorca. 

(Remor de veus i rialles)

No és una cosa que només facem a Mallorca. És veritat els
de Mallorca estan més formats perquè sempre s’han fet així,
hem decidit fer-ho a les altres illes i a Eivissa, ja sap que hi ha
un personatge que es dedica a fer-ne molts i aposta n’hem fet
menys perquè el Consell d’Eivissa en fa molts. Toni Roig cada
any en munta dos o tres, a posta hem carregat damunt Menorca,
però tot això està penjat a la web perquè a més ho pugui... i a
posta hi ha hagut l’augment de les visites, no és que la web sigui
més guapa, però com que hi hem penjat més coses la gent
descarrega més coses.

Pla d’inversions als consells i per a tecnificació esportiva. A
l’illa de Mallorca, 4 milions; a l’illa d’Eivissa, 4 milions; a l’illa
de Formentera, 2 milions; a l’illa de Mallorca, 10 milions,
després ens quedam nosaltres 4 milions per a tecnificació, que
això ja ho repartirem segons com vulguem, 2,5 milions se’n van
al nou institut d’estudis secundaris perquè hi pugui caure
l’INEF a Príncipes d’España perquè en algun lloc ho hem de
posar i ho pagarem d’aquests doblers.

Quant a les ajudes -ja per acabar- podem comparar el que
s’ha donat a Eivissa, a Mallorca i a Menorca entre el 2007-2008,
que va ser amb els criteris antics, 2008-2009. A Eivissa puja a
54.000 euros, a Mallorca, en puja 88, Menorca, en baixa 24,
però com que aquí hi ha equips que pugen, baixen..., si només
comparam els equips que han mantingut categoria, per veure
com es distribueix, Menorca puja un 0,73%, Mallorca baixa un
3%, Eivissa puja un 2%, significa que realment compensam i és

veritat que s’afavoria els equips de Mallorca i aposta vàrem
rectificar.

Hem posat moltes ajudes individuals, a equips d’esports
individuals perquè participin colAlectivament, aquestes ajudes no
hi eren, han passat de 67 a 150, l’illa més beneficiada ha estat
Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cañellas, s’està passant de més de dos minuts.

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Són números, són a la vostra disposició, són els números
reals de les inversions que s’han fet, amb la qual cosa intent
demostrar que encara que jo sigui d’Unió Mallorquina, també
venc del món de l’esport i no faig distincions per illes, sinó que
el que intent és fer que tothom, a les Illes, se’n pugui aprofitar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cañellas. 

III. Moció RGE núm. 14089/09, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política de contractació
del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 13270/09.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 14089/09,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política a
contractació del Govern de les Illes Balears, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 13270/09. 

En nom del Grup Parlamentari Popular per defensar la
moció i per un temps de deu minuts té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, en la
interpelación debatida el pasado 3 de noviembre, de la que
deriva esta moción, sobre política de contratación del Govern de
les Illes Balears, se hicieron afirmaciones por parte del Govern
que no responden a la realidad y conviene aclarar para que
quede negro sobre blanco que no todo -no son ciertas las
afirmaciones que, como dijo el Govern-, que no todo lo anterior
a julio del 2007 se hizo mal en la Fundació Balears a l’Exterior
ni tampoco que todo lo posterior al julio del 2007 se ha hecho
bien. Por tanto, conviene clarificar este punto.

En diciembre del 2006 la Fundació Balears a l’Exterior
realizó una convocatoria pública para cubrir plazas de personal
laboral de carácter temporal: 3 técnicos superiores, 1
administrativo, 4 auxiliares administrativos y 1 ordenanza. En
total, 9 plazas a las que se presentaron más de 900 solicitudes.
Les recuerdo que era febrero del 2006 y que los empleados que
había entonces en Baleares eran 45.143, justo la mitad de los
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que había en el mes de octubre de este año. Sólo a las 3 plazas
de técnico superior se presentaron 184 aspirantes, lo que
contrasta con los 10 aspirantes que se han presentado a la última
convocatoria de la Fundación, cuando en Baleares había 82.000
parados más los que están haciendo cursillos.

Uno de ellos, no conforme con el resultado de las mismas,
presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo número 2 de Palma, con el número de demanda
140/2006 H. El 6 de noviembre de 2007, es decir, ya dentro de
la legislatura que preside el Sr. Antich, la abogada de la
comunidad autónoma que depende de la Conselleria de
Presidencia en su escrito de contestación a la demanda
afirmaba, entre otros razonamientos que yendo al supuesto de
autos si examina el expediente administrativo “se observa
claramente que se ha seguido un proceso selectivo para la
contratación de personal laboral con respecto a los principios
exigidos por el artículo 46.4 de la Ley 50/2002, de
fundaciones”, y afirmaba la abogada “es más el procedimiento
selectivo seguido en el caso de autos no se limita como en la
mayoría de los supuestos en que se contrata personal con
sujeción al derecho laboral, al anuncio en el tablón de anuncios
de la consejería, a la presentación de un currículum y a una
entrevista personal, sino que en este caso existe convocatoria en
la que se detalla en proceso que se seguirá que él existiran dos
fases -concurso y entrevista personal-, méritos que se valoran,
valoración de méritos de cada uno de los candidatos presentados
en atención a su currículum personal y documentación
acreditativa de los méritos y experiencia laboral aportada,
valoración de la entrevista personal y candidatos que finalmente
se deciden a seleccionar una vez concluidas las dos fases”.

En otro apartado de la misma contestación a la demanda, la
misma abogada de la comunidad autónoma vuelve a insistir,
dentro de esta legislatura que preside el Sr. Antich, afirma: “y
en el caso de autos la actuación de la comisión de valoración, tal
y como se deriva de la documentación aportada, ha sido
impecable, meramente técnica, siempre sujeta a las fases de la
convocatoria y al baremo de méritos fijados para la puntuación
y la selección de los distintos aspirantes”.

Por lo tanto, señoras y señores diputados, no es sólo la
valoración de la abogada de la comunidad autónoma, también
el juez de lo contencioso administrativo número 2 dio la razón
al procedimiento seguido por la fundación y no atendió la
demanda de la persona que había interpuesto la misma. Por lo
que podemos afirmar que en pasado no se hicieron tal mal las
cosas, las selecciones de personal como expuso el portavoz del
Govern, el conseller de Presidencia, y sí se realizaron pruebas
de selección de personal interino, interino, repito.

También el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
su intervención hizo referencia a una sentencia por la que se
declararon nulas unas pruebas selectivas que tenían una base de
un 40,45% para los méritos, mientras que para el examen la
valoración era de un 60,55 y enfatizaba que en las actuales
bases de concurso oposición que estamos debatiendo se
realizaron las pruebas sobre los porcentajes de un 20 y un 80%
respectivamente para ambos supuestos y es cierta solo en parte
esta afirmación porque el acta que le puedo entregar al Sr.
Portavoz si quiere de la reunión con la delegada de personal de

5 de junio del 2009 en la convocatoria de estas pruebas que
revisamos se proponía un 60% para la oposición y un 40% para
el concurso, solo a raíz de la intervención de la dirección
general de la comunidad se rectificó, pero la voluntad del
ejecutivo era 60 y 40. Por lo tanto no presuman de lo que no les
dejan hacer, de lo pudo haber sido y no fue.

Por lo tanto, señoras y señores diputados, de las dos únicas
intervenciones que se realizaron en la interpelación por parte del
Gobierno y de la oposición -y de los grupos que le apoyan- ha
quedado demostrado que no todo en la fundación se hizo mal
antes de julio del 2007 y que tampoco todo se ha hecho bien en
la fundación a partir de julio del 2007. Por eso estamos aquí,
para controlar la labor del ejecutivo como legal oposición de
este parlamento, para esto estamos aquí.

Asimismo queda acreditado que convocatorias públicas para
seleccionar personal temporal se hicieron por el procedimiento
de mérito y capacidad antes de julio del 2007 y que a partir de
julio de este año, del 2007, el Govern ha convocado dos ofertas
públicas de empleo para cubrir empleo fijo en la fundación,
sobre la base de un 80% el concurso y 20% en la fase de
oposición, pero las dos veces por intervención de la Dirección
General de Función Pública porque en ambas ocasiones, en una
hubo que anular una convocatoria y en la otra hubo que
modificar las bases porque se pretendía hacerlo a 60 y 40%.

Afirmaba el Sr. Diéguez -veo que no está ahora en la sala-
portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos
Institucionales en la pasada legislatura y actualmente moderado
portavoz del Grupo Socialista en este parlamento al inicio de su
intervención realizada en una interpelación de abril del 2005
entre otras cosas decía lo siguiente: “La función pública por
imperativo constitucional se asienta en los principios de
igualdad, mérito y capacidad del acceso a la función pública.
Todos los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de
acceso a la función pública y su selección se debe basar, como
ya decía, en el mérito propio del candidato y en su capacidad”.

Hay que reconocer que el Sr. Diéguez cuando pontifica,
acierta. Sobre todo acierta más cuando habla como catedrático
que como político, y yo suscribo las palabras que pronunció en
aquella ocasión una por una y porque las suscribo y estoy
convencido de la filosofía que las mismas emanan he
interpelado al Govern en nombre de mi grupo dos veces sobre
la convocatoria de oferta pública de empleo de la Fundació
Balears a l’Exterior.

En la primera convocatoria a personal fijo, que realizó la
fundación en el 2007, se vulneró a mi entender -lo vuelvo a
repetir para que quede bien claro, se vulneró a mi entender- la
ley de acuerdo a lo que dispone la norma 18/2001 de este
parlamento, de parejas estables en las Islas Baleares. No se tuvo
en cuenta además la Orden 516/2005, de 5 de marzo, del Código
del buen gobierno, y por lo tanto tampoco se cumplió con la Ley
5/2006, de regulación de conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno. 
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Por lo tanto, estos hechos acaecidos durante esta legislatura,
aunque no hayan actuado como deberían contra el cargo que los
vulneró, al tolerarlos y consentirlos bien por acción o por
omisión los llevaran a ustedes como una acción ominosa a lo
largo de su gestión pública, les guste o no les guste. Ustedes no
acataron en su momento la ley, no actuaron contra quien la
conculcó y por lo tanto, éste es un hecho que ustedes deberán
asumir durante toda la legislatura y el futuro cuando tengan que
decir alguna cosa.

La moción que debatimos contempla cinco propuestas, cada
una de ellas encaminadas por su contenido a cumplir fielmente
la ley... y que también expresó el pasado abril del 2005 las
palabras dichas en esta cámara por el portavoz de entonces
Comisión de Asuntos Institucionales y ahora del Grupo
Socialista, Sr. Diéguez... decía el conseller de Presidencia que
ahora hay más garantías en las convocatorias que antes y yo le
digo que no y espero que esta rotunda afirmación no les
moleste. También a nosotros nos han dado la razón los
tribunales de lo actuado en materia de convocatorias si bien les
recuerdo que personal fijo sólo ustedes las han convocado. 

En el punto número 1 de la moción proponemos como no
puede ser de otra forma la anulación de la convocatoria por
cuanto la misma, tal como se expone en su redactado, significa
un claro y manifiesto desvío de poder y atenta contra el interés
general.

Las cuatro siguientes sólo pretenden, buscan, ansían y
desean el acceso libre e igual para todos a la oferta pública de
empleo. El punto 2 solicita que se rijan estas ofertas por los
principios homólogos a los que inspiran las ofertas públicas de
ocupación que formula la Conselleria de Innovación, Justícia e
Interior, no es pedir demasiado. El punto 3 pide que cualquier
oferta de empleo público tenga la máxima difusión en los
medios de comunicación y, como mínimo, se publiquen en
todos los medios de las islas, escritos, los diarios de las islas. En
el punto 4 proponemos que toda oferta pública de ocupación sea
incluida en el Portal del Opositor porque es el instrumento que
se halla en la web de la CAIB y que habitualmente se utiliza de
forma masiva por todas las personas que aspiran a un empleo
público en nuestra comunidad. 

Por ultimo, en el punto 5 pedimos que en aquellos
organismos que forman parte del sector público instrumental de
la CAIB como es la Fundació Balears a l’Exterior donde por el
número de trabajadores públicos no exista junta de personal los
contenidos de las convocatorias de oferta de empleo público
sean negociados en la Mesa general de negociación de las Islas
Baleares.

Como ven cinco propuestas, una que intenta subsanar los
vicios que adolecen esta convocatoria y que estamos todavía a
punto, si hay voluntad de hacerlo, y las cuatro restantes sí
aportan con su ejecución una autentica mayor garantía para el
acceso al empleo público de esta comunidad autónoma. 

Convendrán conmigo, señoras y señores diputados, que
como dice la Constitución de Estados Unidos todos nacemos
libres e iguales...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’anar acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, termino enseguida, Sra. Presidenta. Yo creo esta
afirmación, así como que debemos esforzarnos y encaminar
nuestro trabajo en mantener esta igualdad inclusive en el acceso
a los puestos que se convocan para trabajar en lo público, en lo
que es de todos en esta comunidad. 

Por último he de manifestar mi disconformidad que cuando
alguien discrepa se demonice y yo me he sentido atacado
injustamente tanto por el Hble. Sr. Conseller de Presidencia
como por el portavoz del Grupo Socialista en el debate de
interpelación para comprobarlo sólo basta mirar el acta de
sesiones. He de manifestar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, crec que no li queda més temps per
manifestar més coses, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

... que todos los datos que he utilizado en esta cámara salen
del BOIB, de los diarios de sesiones o de respuesta
parlamentaria. No baso mi acción política ni en comentarios
espúreos ni en ánimo de venganza porque  he sido educado en
otros valores que no son el rencor ni el odio y por supuesto, ni
escribo, ni filtro...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...documentación a medio alguno de información porque
ustedes examinan bien lo publicado perjudica... Un momento,
Sra. Presidenta, tenga un minuto, por favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Du dos minuts i mig, quasi tres, que ha sobrepassat.
Continuï, però acabi ja.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, (...) lo publicado perjudican más la interpelación
que la benefician, ya que de alguna manera ponen sobreaviso a
los temas que a su contenido. Aguardo con interés las
intervenciones de los grupos parlamentarios que dan apoyo al
Govern, no vaya a pasar como en la interpelación que sólo
intervino el Grupo Socialista, espero el posicionamiento de cada
uno sobre las cinco propuestas de la moción...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodriguez, gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

(...) confianza (...) discurso. Creo que es imprescindible... un
momento, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Creo que es imprescindible respaldar aquellas medidas que
buscan y (...) por igual que todos los ciudadanos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez, du tres minuts i mig sobrepassats de
temps. Moltes gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, lamento que cuando hay una pregunta con
dos minutos se den dos minutos de tope y a mí se me quite con
diez minutos. Gracias, Sra. Presidenta. Siempre ocurre lo mismo
cuando usted preside la Cámara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

Passam ara al torn de fixació de posicions i per un temps de
deu minuts intervé...

(Remor de veus)

Sr. Fiol, digui.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, amb tots els respectes a la seva presidència,
només és per fer constar i manifestar a l’acta la meva queixa
perquè és habitual, una norma inveterada a aquesta casa que si
es perllonga uns parell de minuts més una intervenció d’un
diputat es deixa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No em deixa acabar?

(S'escolta un crit de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, moltíssimes gràcies, però vostè ha de saber que el
Sr. Rodríguez duia tres minuts i mig passat de temps. Per tant,
crec que és prou tolerància per part d’aquesta Mesa. Moltes
gràcies.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Però deixi’m acabar la meva queixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, moltes gràcies. Moltes gràcies.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Deixi’m ...

(Tall de veu a causa del timbre de la Presidència)

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Però, per favor.

(Remor de veus, alguns aplaudiments, aldarull i petita
cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula ...

Sr. Rodríguez, he tengut respecte amb vostè, li he deixat tres
i mig, li prec, li prec que es comporti.

(Remor de veus)

Pel Grup Parlamentari Mixt, hi ha intervenció? No hi ha
intervenció.

Per tant, passam al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Riudavets.

(Remor de veus)
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Jo seré força breu amb la meva intervenció, perquè no
voldria que es donés el cas, com em va passar a la legislatura
passada, sense ni tan sols avisar diverses vegades, i açò que
sempre he reconegut que tant l’actual presidenta com l’anterior
president són generosos amb el temps, i no va ser, precisament
el president de l’anterior legislatura qui em va tallar, sinó un
vicepresident.

Per tant, crec que, ja entrarem dins el tema, però crec que el
respecte parlamentari no s’ha de perdre.

I seré força breu amb la meva intervenció, i seré breu
perquè, de fet, qui va seguir el debat de la interpelAlació, el
nostre grup, com era el seu dret, no va voler intervenir en aquell
moment, però el vam seguir amb molta cura i atenció, o qui
l’hagi llegit el debat el Diari de Sessions veurà que dels cinc
punts de què consta aquesta moció, que és conseqüència de la
interpelAlació, no ho oblidem, només un d’ells va ser debatut, el
primer, el que fa referència precisament a la Fundació Balears
a l’Exterior. La resta, els quatre següents punts, malgrat avui ja
hi hagi fet un poc d’incidència el portaveu del Partit Popular,
molt poca per cert, són al nostre entendre un pur farciment, en
castellà li dirien un relleno, per a qui no ho entengui, un pur
farciment, molt més si tenim en compte que bàsicament es
limiten a proposar actuacions que, sense cap mena de dubte, el
Govern ja realitza, entre d’altres coses perquè són purament i
simplement l’acompliment de la legislació.

Així, respecte del segon i tercer punt de la moció, on
s’enumeren una sèrie de característiques per a les convocatòries
per cobrir places de personal a les entitats públiques, només he
de dir que allò que el portaveu del Grup Popular proposa és
exactament allò que fa el Govern, l’aplicació escrupolosa dels
principis d’igualtat, publicitat, concurrència, transparència,
mèrit, capacitat, objectivitat, etc. Llavors, per al nostre grup
parlamentari no té sentit, cap mena de sentit, ni tampoc seria
just ni justificable, instar el Govern a fer allò que ja fa. No
acceptam que es pugui interpretar, ni per un moment, que el
Govern de les Illes Balears incompleix la normativa al respecte;
el contrari, el Govern de les Illes Balears a totes les
convocatòries per cobrir places acompleix fil per randa allò que
estableixen les lleis, els decrets, els acords del Consell de
Govern a tal efecte.

Sincerament, Sr. Rodríguez, jo no hi entraré, vostè ha parlat
del passat, es queixen molt que parlam del passat, vostè n’ha fet,
més de la meitat de la intervenció ha estat parlar del passat, però
jo no hi entraré, però li puc dir aquí mateix que exemples de
males convocatòries o de convocatòries irregulars o de les
conseqüències d’aquestes convocatòries a l’època que vostè era
responsable de funció pública n’hi ha per donar i per vendre.
Però no és aquesta la meva intenció d’anar a retreure res, encara
que vostè, ja dic, hi ha dedicat bona part de la seva intervenció.

Passarem ja, llavors, al quart punt. Aquest quart punt li diria
que és una redundància, ja que el Govern acompleix amb
escreix el criteri de publicitat. Ara bé, per a mi, per al nostre
grup és l’únic punt que diu qualque cosa nova, una cosa factible
que tal vegada pugui ser considerada fins i tot una millora.

Cinquè punt. El cinquè punt és simplement l’expressió d’una
opció, una opció que pot ser vàlida, però que no deixa de ser
una possibilitat més; des del Govern de les Illes Balears en
canvi es creu més adient que la negociació de les bases de
l’oferta pública es realitzi a cada empresa pública, a cada ens,
i açò perquè ho considera simplement més operatiu, més efectiu
i factible d’un millor control del procés. La proposta del Partit
Popular en aquest punt, que totes les negociacions es facin a la
Mesa General no deixa de ser, al nostre entendre, un brindis al
sol; sincerament creiem que és més un recurs retòric per omplir
de punts aquesta moció, que tenia una altra finalitat, que una
necessitat real de la funció pública. En tot cas, aquesta opció,
quan governava el Partit Popular no la va posar en pràctica.
Però les coses canvien i possiblement el Partit Popular, que ara
és a l’oposició, ha passat el seu propi camí de Damasc i ara ha
vist la llum; en tot cas, l’opció del Govern de les Illes Balears
no és aquesta, és una altra la seva opció, tan legítima com
qualsevol altra i creiem que perfectament garanteix la
transparència, l’objectivitat i l’acompliment dels criteris de
mèrit i capacitat.

Però bé, com he dit, aquests quatre punts que farceixen la
moció, no se’n va parlar en el debat de la interpelAlació i avui,
només com a cua del final de la intervenció del Sr. Rodríguez;
el debat el va centrar el Sr. Rodríguez, únicament i
exclusivament en la Fundació Balears a l’Exterior, debat que,
per cert, ja s’havia fet en més d’una ocasió, crec, a les
compareixences del conseller de Presidència a la Comissió
d’Assumptes Institucionals, si no ho tenc mal entès, crec que no
perquè jo hi era. Jo no tenc la intenció de tractar aquest tema, de
la Fundació Balears a l’Exterior, de referir-me de cap de les
maneres a qüestions personals. Vostè, Sr. Rodríguez, ha parlat
aquí que l’havien dimonitzat a vostè, perdoni, la pitjor
dimonització és la que va fer vostè, tant des d’aquesta tribuna
com en comissió, llançant qualificatius de mal gust, impropis
d’aquesta cambra, contra un alt càrrec i la seva vida, açò és
dimonitzar.

Per tant, en aquests temes no hi entraré, em limitaré a dir
que la convocatòria per cobrir places de personal fix a la
Fundació Balears a l’Exterior, de 26 d’agost d’enguany, es va
realitzar en temps i forma correctes; que no es va presentar cap
recurs a la convocatòria i que, finalment, per molt que vostè
vulgui llançar ara fum i insinuacions, no hi ha cap ni una
evidència d’una pretesa irregularitat, i que es va acomplir en
aquest sentit, estrictament, la normativa.

I res més, senyores diputades i senyors diputats, jo no
entraré, com he dit, en el recurs dialèctic de comparar el
funcionament de l’actual administració amb la del Govern
anterior, perquè no val la pena, tots sabem de què parlam;
simplement quedi clara l’opinió del nostre grup parlamentari,
que consideram que el Govern actual actua des de
l’acompliment de la legislació, amb transparència i amb
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absoluta imparcialitat, i que no posaríem ni bon tros la mà al foc
per l’anterior govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miraré de fer un ús acurat
del temps que em concedeix. I en primer lloc, les meves
paraules, sense recordar-les gaire bé, però quan ofenc algú mir
de demanar disculpes i si en qualque cosa l’he ofès, perquè diu
que va ser el portaveu del Grup Socialista, ja d’avant mà li
deman disculpes i mai, sempre he tengut intenció de confrontar
idees i no d’ofendre ningú, vagin les disculpes per davant.

De totes formes, quan escoltava la intervenció em pensava
que m’havia equivocat de seu de debat i era davant una
confrontació de tipus jurídic quan escoltava només una part del
debat que ens duia el Sr. Rodríguez; jo crec que en aquests
moments no som aquí, en aquest plenari, per fer un debat
jurídic, que el podríem tenir, però crec que no és el lloc, sinó de
fer un debat polític de veure on és avui la funció pública, en
funció d’una moció que vostès avui aquí presenten. Perquè dir,
d’una forma molt clara, que els tribunals resolen, han resolt una
sèrie de qüestions i per tant deixem que el sistema de poders
treballin d’una forma clara i amb normalitat, i que si hi ha
qualque ciutadà que té qualque discrepància amb una actuació
de l’administració ho faci.

Jo crec que té una part molt positiva la moció que avui es
presenta, i m’explicaré, perquè no hi hagi cap mal entès; no és
una felicitació explícita al Grup Popular, sinó que és explícita
al Govern de les Illes Balears. Voldria recordar que en aquests
moments som a un procés d’accés a la funció pública com no
s’havia vist mai, des de Sanitat, des d’Educació i des dels
Serveis Generals, i produïm un debat allà on queda reduït
fonamentalment a una qüestió, a un incident que es produeix
dins el marc de les empreses públiques i dins el marc d’una
fundació concretament. Per tant, he d’entendre que de l’omissió
de paraules, el Govern ha de treure una conclusió positiva; és a
dir que tota aquesta feina, tots aquests processos selectius, que
estic segur que el Sr. Rodríguez els vigila i els controla, com ha
de ser la feina de l’oposició, doncs es veu amb naturalitat i es
treuen cents i cents de places a les tres branques que he
esmentat, Sanitat, Educació i Serveis Generals de la comunitat
autònoma.

Per tant, tenia dues solucions, és a dir, entrar en un tema de
debat més de confrontació, més de passat, que crec que és estèril
i que ni els ciutadans ni els representants sindicals de
l’administració pública agraeixen aquest tipus de debat, o l’altre
la part positiva, i en trec tres conclusions: una, una unanimitat
parlamentària, amb un funcionament normal de l’accés a la
funció pública a les Illes Balears, amb una excepció puntual que
és el que ens du a un debat parlamentari. Dos, tots els grups
parlamentaris fan seus els mèrits, la capacitat i la igualtat com
a una forma d’accés a la funció pública; benvinguts tots els
grups i per igual a aquests criteris, no hi ha debat polític com hi

va haver en el passat sobre qüestions estranyes dins el món de
la funció pública. Em congratul enormement de veure tots els
representants, tots els portaveus dels grups parlamentaris, fent
una defensa fins i tot emocional del principi d’igualtat, del
principi del mèrit i del principi de la capacitat.

Per tant, ja només ens queden molt poques coses i donar una
explicació de vot, perquè és de cortesia parlamentària també
donar-la, i crec que és una obligació, a més. Al punt primer
diem que no, però diem que no per una raó molt clara, per mor
que la convocatòria ja està feta, no hi ha cap recurs i es du amb
tota normalitat. Per tant, vostè ja sabia clarament que en aquesta
qüestió, o devia intuir que els grups que donam suport al
Govern li diríem que no.

Però als punts 2, 3 i 4, encara que als 2 i 3 li direm, en
principi, que no, estam d’acord amb l’esperit que vostè planteja
a les proposicions, i a més li diré per què li diem que no; perquè
el Govern ja ho fa, el Govern ja ho fa i el que no volem des del
Grup Parlamentari Socialista, vull dir, segurament no hi estarà
d’acord, és que, des d’una proposició que venia fonamentalment
per una qüestió puntual, sembli que el sistema d’accés a la
funció pública o en el que afecta les empreses públiques es feia
fent malament i que s’han introduït unes correccions des del
Grup Popular per millorar aquesta qüestió. Diem que no perquè
aquesta millora ja està feta, es du amb tota normalitat i no ha
estat qüestionada per cap grup, ni els de l’oposició, perquè a
l’oposició hi ha dos grups, o dels grups que donen suport al
Govern.

El punt número 4 crec que, no té, li votarem que sí, el Portal
de l’Opositor, pels que no sàpiguen, estic segur que el Sr.
Rodríguez ho sap, és dels portals més visitats de la pàgina web
del Govern, i per tant que s’introdueixi aquest element és una
qüestió positiva, ja li anticipam que li votarem favorablement.

I quant al punt 5, li he de dir que no ara, sinó fa temps, vaig
plantejar-me la mateixa reflexió que fa vostè i el miraré de
convèncer com em van mirar de convèncer a mi: si parlam
d’empreses públiques, que tenen un estatus diferenciat del que
és administració pública, és una ingerència des de la posició de
l’administració que es realitzi com vostè ho planteja.
Probablement sigui més correcte que hi hagi els mecanismes de
control per la Direcció General de Funció Pública o la direcció
general que correspongui sobre aquests processos, a fi de
garantir mèrit, capacitat i igualtat, però que no es faci des de la
Mesa Genera de la negociació de la comunitat autònoma.

I aquesta és l’explicació, que probablement és el punt més
profund de debat, quant que no estam d’acord amb vostè perquè
pensam que s’ha de fer des de les empreses públiques; però no
perquè es faci cap malifeta sinó que els mecanismes de control,
evidentment, han de ser en primera instància des de les
empreses públiques, però que el Govern hi ha de ser per garantir
que es realitzen com vostè ha apuntat abans, no quan es miren
de posar pautes de concurs massa elevades, per això hi ha la
Direcció General de Funció Pública, per recordar els principis
que, segons legislació autonòmica aprovada, han d’inspirar
qualsevol accés a l’administració o a les empreses públiques.
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Crec que he respost les qüestions per vostè plantejades i
aquests són els motius pels quals li votarem a un dels punts que
sí i a la resta que no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Diputada, señores diputats. Varias veces he oído aquí,
y la última vez ha sido por el portavoz del BLOC, que me meto
en cuestiones personales, y no es cierto, no es cierto. Mire usted,
este Parlamento votó el año 2001 en el pacto de progrés, si
usted era diputado estaría allí, una ley que es de parejas estables,
y dice el punto uno de esa ley: “Constituye el objeto de esta ley
la regulación del régimen jurídico de las parejas estables de las
Islas Baleares, entendiéndose como tales uniones de dos
personas que convivan de una forma libre, pública y notoria -
forma libre, pública y notoria- en una relación afectiva, análoga
al matrimonio”.

Dice el Código del Buen Gobierno del Sr. Rodríguez
Zapatero, en su artículo número 3: “Se entiende que existe
conflicto de intereses cuando los altos cargos intervienen en las
decisiones relacionadas con asuntos en que confluyan a la vez
intereses de su puesto público e intereses privados propios de
familiares directos”.

Dice la Ley de conflictos, la ley del Gobierno, de conflicto
de intereses, que es posterior al Código de Gobierno, esto es una
orden, esto es una ley: “A los efectos de esta ley, hay conflicto
de intereses cuando los altos cargos intervienen en las
decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la
vez intereses de su puesto público e intereses privados propios
de familiares directos.”

Señoras y señores diputados, si yo siendo conseller de
Interior o director general hubiese tenido la osadía de dirigir una
convocatoria en donde mi esposa o pareja de hecho hubiera
entrado fija en la administración, ¿qué hubiesen dicho ustedes?
¿Hubieran cumplido la ley, me hubieran hecho cumplir la ley?
Por favor, asuman sus riesgos, no lo hicieron, callen. No lo
hicieron, callen, pero no se escuden en asuntos propios, ni
muchísimo menos. Los políticos tenemos que dar más ejemplo
que el resto de las personas y se nos exige así sucesivamente,
por tanto o cumplan con la ley o se callen ustedes para siempre,
porque lo que han hecho ustedes es impropio de diputados.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Mire, Sr. Diputado Riudavets, decir que el gobierno hace lo
que está diciendo ya la ley y el Sr. Costa lo que dice la moción,
es impropio de ustedes ¿o es que somos tontos aquí? Aquí, más
o menos, somos diputados, algunos torpes, algunos más hábiles,
pero tontos no, tontos no; que me diga usted que es igual para
todos, que se convoque una oposición para fijos en la función
pública en el mes de agosto, que se den diez días naturales, que
se ponga un temario de 24 y 14 puntos, menos que para un
administrativo, en la misma función; que se valore distinto el
técnico superior del medio de los méritos, que eso es igual para
todos no es verdad, eso es mentira, eso es una trampa y eso es
un oprobio para un gobierno democrático, eso no se tiene que
hacer, y eso lo llevarán ustedes siempre en su haber.

Yo, Sr. Riudavets, cuando yo hice aquí la interpelación
interpelé por una cuestión de gobierno, no lo hacía esto Caritas,
ni lo hacía la Cruz Roja, lo hacía el Gobierno de Baleares, en
una acción que es una fundación, que es un instrumento que
tiene de política el Gobierno para hacerlo. Por lo tanto, en la
interpelación no tengo que decir cómo va la moción, yo
interpelo al Gobierno y el Gobierno sale aquí diciendo, sacando
pecho, lo hago todo bien y ustedes mal; no, no, no, yo interpelo
al Gobierno actual, el otro ya lo interpelaron los ciudadanos y
estamos en la oposición.

Y Sr. Riudavets, si usted dice que no apoya estas medidas,
es verdad que no hay más ciego que el que no quiere ver; si
usted cree que no hay desvío de poder en la propuesta número
1, bien, no habrá desvío de poder, le he dicho los motivos que
hay. Si usted cree que en la propuesta número 2 dice que es
homólogo este proceso de convocatoria que el que hace poco
tiempo para (...) empleo, me parece que no es así. Si usted dice
que la propuesta número 3 que no es bueno que se publiquen en
todos los medios de comunicación de las Islas Baleares, es que
usted a los de Menorca no quiere que tengam la misma
información que los de Mallorca, los de Ibiza y los de
Formentera, tampoco es bueno esto ¿no? Si ustedes dicen que
no es bueno que cualquier convocatoria se introduzca en el
Portal del Opositor ¿para qué está entonces? Quítenlo, así nada
más que entrarán los amiguetes que ustedes puedan avisar,
éntrenlo, ya lo han hecho, pues éntrenlo, así será más discreto
el tema éste, quiten el Portal del Opositor.

Y por último, si ustedes dicen que es mejor negociar con un
delegado o una delegada sindical que con la Mesa sindical es
que tienen ustedes cuestiones inconfesables.

Y por último, voy a decirlo lo que antes no he podido decir,
pero ahora sí voy a decir: no deseo que lo que digo ahora lo
consideren como un consejo y mucho menos como un reproche,
pero a la hora de decidir su voto de las cinco propuestas de la
moción, me gustaría que tengan en cuenta una máxima que
muchas veces me dijo padre: hijo, procura no hacer nada de lo
que después de haberlo hecho tengas que avergonzarte.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez.

Esperarem que el Sr. Riudavets pugi a ocupar el seu escó.

Sr. Lletrat, podem utilitzar el tema mecànic avui? Passam a
votar, i passaríem ... Sí?

Passaríem a votar, si els sembla bé, els punts 1, 2, 3 i 5, ja
que en el punt 4 sembla que hi ha assentiment. És així, senyores
i senyors portaveus?

Doncs, passam a votar els punts 1, 2, 3 i 5. Votam.

Hi ha empat, per tant tornarem a passar a la votació.

Passam a votar. Votam.

Se suspèn per dos minuts, un minut, un minut basta. Doncs
suspenem un minut, perquè reflexionin.

(Pausa)

Bé, passam a votar. Votam.

El resultat és el mateix, 28 a 28, hi ha empat i per tant queda
rebutjada la moció.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 8403/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditories de carreteres.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el quart,
que correspon al debat i votació de les proposicions no de llei i
en aquest cas de la RGE núm. 8403/08, presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a auditories de carreteres.

Per defensar-la, la Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Fa més
d’un any que vàrem presentar aquesta proposició no de llei, en
concret la vàrem presentar dia 22 de setembre del 2008, i
curiosament continua plenament d’actualitat, més d’un any
després les auditories de les carreteres d’Eivissa no estan fetes,
es fan a l’actualitat, i el que proposàvem fa un any és de plena
actualitat. L’única diferència del que ha passat durant aquest
any és una, que curiosament el mes de març una de les
carreteres, la carretera que vostès es neguen a auditar per activa
i per passiva en el Consell Insular de Mallorca, la carretera de
Manacor, va ser objecte d’una operació per la Fiscalia
anticorrupció, amb la detenció de funcionaris i polítics del
Consell Insular de Mallorca.

Però no és per aquí que vull anar, no vull avui res més que
veure el sentit de la seva votació a aquesta proposició no de llei,
perquè l’únic interès que vol el Grup Parlamentari Popular és
que l’administració actuï amb transparència i sense partidismes.
I evidentment, no hi haurà transparència ni objectivitat si vostès
voten en contra d’aquesta PNL.

Primer punt de la proposició no de llei, instar que s’auditi la
carretera de Manacor o que ho facin el Govern i el consell
insular amb colAlaboració econòmica o que ho faci de forma
individual el Consell Insular de Mallorca. Fixin-se, ja ho dit
abans, que quan vàrem presentar aquesta proposició no de llei
encara no se sabia que presumptament podia haver-hi corrupció;
però el que sí sabíem en aquell moment és que a les carreteres
d’Eivissa els informes jurídics i d’intervenció eren tots
favorables i a la carretera de Manacor la fiscalització era de
disconformitat i els informes jurídics i del Consell Consultiu de
nulAlitat radical i per tant obligava a una convalidació per part
del plenari, com així es va fer.

Evidentment, al marge ja dic del tema de la corrupció, una
carretera no acompleix la Llei de contractes amb les
administracions públiques, la de Manacor, i les altres, les
d’Eivissa sí; i això implica que si s’ha d’elegir amb objectivitat
quina s’ha d’auditar, evidentment és la primera. Si no es vol
triar, totes, però només les del Partit Popular perquè són del
Partit Popular no, perquè això té un nom i vostès el coneixen
perfectament.

Segon punt de la proposició no de llei, el Parlament
considera desproporcionat que s’utilitzin 870.000 euros per
auditar unes carreteres fiscalitzades de conformitat per la
Intervenció de la comunitat autònoma i avalades pels
funcionaris del Govern de les Illes Balears. Nosaltres creim que
aquestes carreteres es varen executar des del propi Govern de
les Illes Balears, la secció pressupostària corresponent a la
Conselleria d’Obres Públiques, no es va fer des de cap empresa
pública, i per tant tenen l’aval de moltíssims funcionaris del
Govern: Servei de Contractació, Servei d’Unitat de Gestió
Econòmica, Servei d’Intervenció, Servei d’Expropiacions i
Servei de Direcció d’Obra. A més, els expedients varen ser
revisats per la Sindicatura de Comptes d’aquest Parlament.

Això fa, al nostre judici, que si es volen, voler auditar tot és
ilAlògic; podem entendre que vostès vulguin auditar determinats
aspectes o que es vulgui avaluar, per exemple, si es vol fer o no
es vol fer la variant de Sant Antoni, però no entenem que es
vulgui auditar tota una feina de funcionaris de diverses
conselleries, Obres Públiques, Conselleria d’Hisenda, que, a
més, són els mateixos funcionaris que vostès actualment tenen
a Contractació, a UGE, Expropiacions, a Direcció d’Obra, per
exemple, un de Direcció d’Obra, el Sr. Juan Manuel Pérez
Ribas, és el mateix que va dirigir una de les carreteres i que
dirigeix actualment els modificats i complementaris de les dues
carreteres; el Servei d’Intervenció és exactament el mateix. Per
tant, per a nosaltres no té sentit, i més en aquest moment de
crisi, aquesta despesa.

Tercer punt de la proposició no de llei, instar que aquestes
auditories siguin evidentment dels projectes complets, perquè
un projecte d’una obra pública és el projecte amb els seus
modificats, per això es diu modificat número 1, perquè són els
modificats que fan que el projecte sigui complet i no el projecte
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sense els seus modificats. Aquestes carreteres, quan el Govern
anterior va sortir no s’havia certificat cap despesa ni recepcionat
res ni estava aprovat cap modificat; fins i tot s’han modificat i
s’han pres decisions importantíssimes per l’actual govern, com
per exemple reduir a la meitat el túnel de Sant Rafel, i en canvi
en aquesta reducció s’ha aprovat un sobrecost de tota la
carretera de Sant Antoni d’un 7% més. Són decisions
importantíssimes que res tenen a veure amb l’anterior Govern,
sinó amb l’actual Govern, perquè la carretera d’Eivissa a Sant
Antoni, reduir la meitat del túnel i en canvi aprovar un 7% més,
en concret es varen aprovar un total de 7 milions més del previst
en aquesta carretera, i a la carretera de l’aeroport, pràcticament
el màxim, amb el modificat que varen aprovar ja vostès, un 20%
més, un total de 12 milions d’euros més. Evidentment, supòs i
estic segura que estarà bé i està justificat, vostès han pagat, han
afegit i evidentment no deu estar mal certificat si, a més, la
Intervenció ha pagat tots aquests pagaments.

Però, per tant, vista aquesta situació, nosaltres què
demanam? Que s’auditi tot, que no hi ha raó perquè un sí i uns
altres, només serien raons polítiques, però no tècniques o
d’intervenció o jurídiques i per tant de transparència i
objectives, sinó que serien raons partidistes.

I per acabar hi ha un quart punt que ve a resumir tot el motiu
d’aquesta proposició no de llei i és rebutjar la utilització
partidista de les auditories públiques i que els criteris siguin
sempre els mateixos. Evidentment, no és l’única conselleria on
s’actua de forma sectària, al meu entendre, jo no m’he
d’estendre en exemples, però n’hi ha que aquesta diputada a
altra conselleria ja els ha denunciat als tribunals, perquè així ho
ha cregut. Esperam que avui no sigui el cas de la Conselleria
d’Obres Públiques, no dubt de la seva seriositat, avui el Partit
Popular, el Grup Parlamentari Popular no es nega que s’auditi
res de l’anterior Govern, si es nega que es faci de forma
partidista i sectària.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Pel Grup Parlamentari Mixt, la
Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Cabrer, la darrera vegada que debatíem una
iniciativa sobre les autovies d’Eivissa vàrem haver de sentir tota
una sèrie d’acusacions sobre si els grups que donaven suport al
Govern fèiem oposició de l’oposició, i vostès semblava que en
aquell moment donaven per amortitzat aquest tema. Per tant, li
vull agrair a vostè, particularment, i al Grup Parlamentari
Popular aquesta proposició perquè ens permetrà parlar, una
vegada més, d’un tema que malauradament continua molt viu.

I li diré una prèvia, no em deixa de sorprendre encara l’ús
d’eufemismes per tal de no dir segons quines paraules, tres anys
després de la inauguració de l’autovia de Manacor, dos després
de les autovies d’Eivissa vostès encara continuen parlant de
carreteres. Sense entrar en debats nominalistes, crec que és
raonable dir les coses pel seu, el mateix que fan servir les
empreses que han construït aquestes carreteres, que són
autovies.

La seva exposició de motius demostra ignorar les raons per
les quals aquest govern decideix realitzar una auditoria de les
autovies d’Eivissa i des del nostre grup, des d’Eivissa pel Canvi,
ho explicarem. Aquesta auditoria tècnica i econòmica és un
compromís electoral d’Eivissa pel Canvi, pactat amb el PSOE
i incorporat a l’acord per l’estabilitat política i el futur
sostenible de les Illes Balears, que vàrem signar les formacions
polítiques que donam suport al Govern; som, per tant, davant el
compromís per donar compliment d’un compromís electoral i
d’un acord de Govern.

Però la resposta que interessa és la de fons, per què és
necessària una auditoria d’aquest tipus? Doncs bé, la necessitat
té a veure amb la desconfiança que ens va generar tot el procés
de construcció de les autovies a Eivissa, més enllà del desacord
absolut amb el model viari que varen imposar i el rebuig social
que va generar. Una bona part de la societat civil eivissenca i la
nostra formació política vèiem que la manca de transparència,
les decisions arbitràries i els interessos particulars i partidistes
caracteritzaven la presa de decisions per part del Govern de la
passada legislatura, i vàrem considerar que la millor manera de
resoldre les ombres de dubte era posar llum i taquígrafs sobre
tots els aspectes tècnics i econòmics d’aquest procés; és a dir,
fer una auditoria com la que es fa.

D’altra banda, hi ha persones o associacions que no han
esperat els resultats d’una auditoria i que han optat per les
denúncies judicials, les resolucions de les quals, per cert, són
molt eloqüents. Ens permetran que faci una relació no
exhaustiva d’aspectes dubtosos de la construcció de les autovies
eivissenques, començant pel seu cost.

Vàrem assistir a una multiplicació exponencial del
pressupost de les dues autovies que s’han convertit en les més
cares de les Illes Balears, i jo m’atreviria a dir de tot l’Estat
espanyol, el cost de cada quilòmetre d’autovia a l’aeroport ha
estat de 12,7 milions d’euros. Quan es fan comparacions amb
autovies fetes a Mallorca, per exemple la d’Inca a Sa Pobla, que
es plantejava com a una autovia cara, el preu de la construcció
de cada quilòmetre era de 5,9 milions.

Segon punt, disseny de les autovies. Encara nosaltres ens
demanam com és possible que una mateixa part de l’autovia
aparegui pressupostada doblement en dos projectes diferents.
Per què es va fer un disseny en trinxera que s’ha demostrat
inviable tècnicament i que ha afectat els aqüífers del Pla de Sant
Jordi o per què se situava un scalextric a la sortida de Vila, que
ha demostrat que lluny d’afavorir el trànsit el que fa és entorpir-
lo, entre d’altres qüestions?
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Expropiacions. Nombroses són les sentències que
reconeixen les actuacions no conformes a llei dutes a terme per
l’anterior Govern i que obliguen a compensar econòmicament
als propietaris. I li agrairia que a la seva resposta no faci servir
que només un 2% dels propietaris varen recórrer als tribunals el
procés expropiatori. Vostè sap, Sra. Cabrer, que per anar als
tribunals s’ha de tenir coneixement, diners i voluntat i el que és
important és el percentatge dels casos que s’han guanyat als
tribunals, d’aquells que s’han dut als tribunals, i aquí estaríem
envoltant d’un 80 o un 90% de casos que sentencien en contra
de l’actuació del seu Govern.

Abocament de residus. Una altra qüestió que també és
objecte de judici, ja hi ha sentències que la UTE de l’autovia a
l’aeroport va pactar amb un particular dipositar les terres de les
trinxeres a una propietat seva, per tal de fer un futur camp de
golf que no tenia ni permís, incomplint així el projecte de
construcció que obligava a dur les terres a unes determinades
pedreres. No és un detall menor que juntament amb les terres
s’aboquessin importants restes d’asfalt sense cap tipus de
control, tema aquest que també s’investiga judicialment. Sra.
Diputada, coincidirà amb mi que no fa falta molta intelAligència
per establir una possible connexió entre una autovia que es fa
amb trinxera, sense justificació tècnica, i la utilització de la terra
que prové d’aquesta trinxera per a un futur camp de golf. Abans
vostès miraven cap a un altre costat i deixaven fer, i ara ja ni
volen mirar.

Drenatges a l’autovia. Possiblement, un dels exemples de
major irresponsabilitat en tot aquest procés, sobre el transit per
una autovia, que no és que no tengués fet, és que no tenia ni
projectats els drenatges, que dóna lloc a situacions
d’inundacions cada vegada que plou amb una certa força. És
més, la seva conselleria comptava amb documents de la
Direcció General de Recursos Hídrics que informaven
negativament d’aquesta autovia en trinxera, justament perquè
travessava nou conques d’evacuació i diferents torrents.
Tampoc no fa falta molta perspicàcia per relacionar aquesta
qüestió amb l’anteriorment comentada sobre abocaments de
terres.

Què va passar amb l’1% cultural? Què va passar amb els
més de 3.300.000 euros corresponents a les autovies que es
varen reservar per passar el tràmit d’intervenció, però després
no s’executà i pressupostàriament es varen perdre? En el mateix
sentit podríem parlar de les irregularitats que vèiem en les
instalAlacions de les plantes asfàltiques de Sant Jordi a Can
Llaudis o la destrucció d’importants jaciments arqueològics, la
qual cosa demostra una absoluta insensibilitat i irresponsabilitat
respecte del nostre patrimoni històric. 

Davant totes aquestes ombres de dubte crec que, fins i tot,
vostès haurien de desitjar que s’aclarissin totes aquestes
qüestions. Nosaltres vàrem pensar que una auditoria era l’eina
adient i per això la seva contractació va esdevenir un
compromís electoral i polític. Els he de confessar, senyores
diputades, senyors diputats, que hem tengut la sensació que hi
havia un gran interès que aquesta auditoria no s’arribés a fer i
parl de les declaracions públiques de membres del seu partit,
però també de les dificultats que va tenir el Govern per poder
adjudicar-la. No ens sembla anecdòtic que el primer concurs fos
guanyat per una empresa que, casualment, estava vinculada a la
UTE constructora d’una de les autovies i que la segona es va

adjudicar, inicialment, a una altra amb destacats ex-membres
del Govern del Partit Popular. Coincidència? No ho sé, el
pensament és lliure i jo fa temps que no crec en les casualitats.

Fets aquests aclariments sobre el perquè de les auditories
d’Eivissa pas a fixar la nostra posició respecte dels quatre punts
que vostè planteja i que li anunciam que els votarem
negativament. Respecte del primer punt ha de saber que
l’auditoria és exclusivament responsabilitat del Govern de les
Illes Balears i que el consell no hi té cap participació. Aquesta
responsabilitat deriva de qui va executar l’obra i, per tant, de qui
era la seva competència i no és altra que la Conselleria d’Obres
Públiques, i això, Sra. Cabrer, vostè ho sap perfectament.
Aquesta situació és, per cert, ben diferent de la de l’autovia de
Manacor que va ser projectada, aprovada i executada pel
Consell Insular de Mallorca, entenc que és aquesta institució qui
ha de decidir si ha de fer o no una auditoria i no d’aquesta
cambra. Reconec i em resulta cridaner que vostès que eren qui
governaven en aquella institució la legislatura passada venguin
al Parlament perquè nosaltres demanem la fiscalització de les
seves obres, la qual cosa posa de manifest una desconfiança en
vostès mateixos de difícil comprensió, si és que aquest és el
problema. Nosaltres pensam que tenen diverses possibilitats:
esperar els resultats del procés judicial obert, plantejar aquesta
iniciativa a la institució o incloure al seu futur programa
electoral la realització de l’auditoria, com vàrem fer nosaltres.

Respecte del segon punt aclarir que el pressupost assignat
finalment no és el que vostè diu, però el preu assenyalat a
l’exposició de motius és el preu de licitació que va resultar de
l’informe escrit, a més, pel ColAlegi Oficial d’Enginyers, Canals
i Ports i que respon a l’alt grau d’especialització de les feines a
realitzar i de la quantia de les autovies. En conseqüència no ens
sembla desproporcionat, la qual cosa no vol dir que no ens
sembli una quantitat que hauríem desitjat que s’hagués dedicat
a una altra cosa, però és la seva gestió la que ens ha dut on
estam ara. Nosaltres pensam que és més que probable que
aquesta auditoria detecti errades de gestió, la correcció de les
quals permetrà estalviar molts dels diners invertits i li posaré un
senzill exemple, la simple detecció del contracte que vostès
havien fet per comprar tres llevaneus a Eivissa ens permetrà
estalviar prop de 2 milions d’euros, l’equivalent a pagar tres
auditories.

Tampoc no votarem el punt tres per raons òbvies, atès que
l’objecte de l’auditoria són les autovies d’Eivissa, estam segurs
que no es tendrà en compte en quin moment s’han fet les
actuacions. El que passa, Sra. Diputada, és que l’actitud entre
vostès i l’actual govern és diametralment oposada. Vostès estan
preocupats pel resultat de l’auditoria i el govern actual no té res
a amagar, més bé té la responsabilitat de redreçar el que vostès
no varen fer o varen fer malament. 
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Finalment espero que amb la meva explicació li hagi quedat
clar quina és la nostra postura respecte del quart punt. Nosaltres
no defensam que s’hagin de fer auditories tècniques i
econòmiques a totes les actuacions del Govern i de les
institucions públiques, aquesta auditoria és una mesura
excepcional, puntual, ben argumentada i resultat d’un
compromís electoral i polític, i en absolut té un interès partidista
perquè del que es tracta és de comprovar quina ha estat la gestió
dels diners públics, dels diners de tothom. Confondre, com
vostè fa, Govern i partit pot ser molt perillós perquè d’això a
confondre interès partidista i interès general hi ha una passa
molt subtil i perillosa. M’agradaria veure en aquesta petició de
criteris de control de les institucions públiques una mostra
d’autocrítica respecte de la seva gestió de la passada legislatura,
però no sé si això és voler massa.

Li he de confessar -i ja acab, Sra. Diputada- que no acab
d’entendre el perquè d’aquesta iniciativa, si allò que volien era
debatre sobre l’autovia de Manacor s’han equivocat d’àmbit i si
allò que volien era fer-ho sobre les autovies d’Eivissa jo els
recomanaria la lectura d’un francès del segle XVIII, del Sr.
Dinoire, que deia, només hem de deixar de callar quan tenim
alguna cosa a dir que valgui més que el silenci. I dic “callar”,
perquè fer autocrítica sé que en aquest cas i per a vostès és
absolutament impensable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca el Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Cabrer, no pensi que en la magror pressupostària
haver de dedicar 700.000 euros a auditar obres no ens sàpiga
greu, molt, nosaltres preferiríem destinar-los a altres causes,
això li ben assegur. Ara és difícil trobar una tasca més
convenient, més urgent, més necessària per redreçar la
percepció de la política de la gestió de la cosa pública que
auditar aquestes obres. No debades l’any 2006, ja en aquesta
tribuna, demanava en aquell moment el Grup del PSM, però
també d’altres iniciatives, una comissió d’investigació d’aquest
parlament davant el desgavell de sobrecosts i d’imprevisions
alarmants que se succeïen a les autopistes d’Eivissa. Però el PP
que es veu que va evolucionant, no sé si una espècie de doctrina
Bauçà i Feijoo o ganes d’embullar la troca, Sra. Cabrer, ja en
parlarem, en aquell moment no hi havia cap interès amb què hi
hagués interferències de ningú per estudiar què es feia en
aquells contractes.

Amb els nins és molt bo de veure quan et demanen una cosa
perquè la volen, realment perquè la desitgen, i quan només la
volen perquè l’has donada a un altre i tenen ganes d’embullar,
jo també la vull, més aviat cerca impedir que es faci una
operació que no intentar-la resoldre d’una forma justa. Jo crec
que aquesta moció intenta posar pegues on els pica que és
l’auditoria de les autopistes d’Eivissa. És bo de veure amb els
nins i és bo de veure amb el PP. En tot cas -insistesc- des del
nostre grup trobam necessari auditar a fons tot el procés que
s’ha perpetrat a les autopistes d’Eivissa. Això deixant de banda

les provocacions i tots els excessos que es varen dur durant les
obres, els abocaments; s’ha parlat també dels excessos dins la
protecció del patrimoni, l’1%, les expropiacions, els drenatges,
a vostè, Sra. Cabrer, sembla que tot se li nega.

Tornam a recordar que aquells dos projectes, només dos
projectes, que passaren l’any 2004 de 9 milions d’euros, dades
ja repetides en aquesta tribuna tantes vegades, però que així i tot
no deixen de sorprendre pel seu escàndol, a 130 milions d’euros
en pocs mesos o en un any. De 9 milions a 130 milions. Són
números d’escàndol, però és que l’escàndol quan es troben
graneretes milionàries o de milionaris, millor dit, aleshores
passen a ser sospitosos aquests números. Per tant, creim
imprescindible que en unes obres que poden reportar més de
500 milions d’euros en el conjunt dels 25 anys per la concessió,
amb tot el manteniment que comporta, es vetlli pels interessos
de l’interès general i s’esvaeixi, al màxim, qualsevol mena de
sospita sobre aquestes obres o s’exigeixin les responsabilitats
que hi hagi darrera de qualsevol decisió que s’hagi presa sense
vetllar per l’interès general.

D’entrada ja s’apunta que el Govern, ja ho va apuntar la Sra.
Suárez, només d’una part, una qüestió de les màquines de
llevaneus, ja ha compensat aquesta despesa, però segur que en
trobarem d’altres i si no ben gastats, també, seran per haver-ho
aclarit. Certament el punt, respecte del primer punt, quan
demana que la quantia és important han quedat en 700.000
euros, però també creim que aquest informe del ColAlegi Oficial
d’Enginyers, Canals i Ports que apunta que el preu de 870.000
euros de licitació era correcte, doncs nosaltres l’admetrem des
de la dificultat, suposam, d’un contracte d’aquesta magnitud. 

L’excusa -com apuntava- era la carretera de Manacor. La
nostra posició d’entrada, com vostè sap i que la trobarà en tota
la doctrina del nostre grup, és que el Parlament marqui les
regles del joc a totes les institucions per via de llei, però que el
control de l’execució a nivell municipal i a nivell insular el
duguin els respectius plens. Per tant, creim que això és una
lògica que hem de continuar mantenint. El desdoblament de la
carretera de Manacor, vostè ho sap perfectament perquè era el
PP en majoria, en aquest cas a l’anterior legislatura PP i Unió
Mallorquina els que varen fer aquest projecte, el varen aprovar,
el varen executar a l’anterior legislatura i que per tant, fins i tot,
li vull alabar el gust de demanar-se una autoauditoria, però, en
qualsevol cas, com es diu, no és aquí on s’ha de decidir. En
aquest moment, vostè ho recordava, hi ha, fins i tot, una
investigació judicial sobre aquestes obres, per tant, ja faran un
camí.

En tot cas, no sembla correcte, ja deia, que el Govern auditi
carreteres municipals o insulars, i aquesta auditoria la fa el
Govern sobre carreteres del mateix govern i està errat el primer
punt, per cert, quan diu que el consell hi participa perquè el
consell no participa d’aquesta auditoria. 
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Sobre el punt tercer, en canvi, no tenim cap inconvenient,
l’objecte de l’auditoria són les autovies d’Eivissa, no les
anteriors ni les posteriors, és tot el contracte i tot el projecte.
Senzillament com que ja està inclòs i com que podria percebre’s
com un canvi en aquest parlament d’una doctrina i d’una
situació que és clara dins la realitat de l’encomanda,
senzillament no li mostraré. Crec que al final, tanmateix, tot el
punt de la proposició no de llei es resumeix en el punt quart, es
tracta, com deia la Sra. Cabrer i ha repetit, que no hi hagi
bubotes de persecució. Diu, m’ha semblat encantador el punt
quart amb tot el que passa, els senyors del PP i les senyores
diputades apunten que hi ha una conspiració judicial, fiscal,
mediàtica, política en les causes judicials de causes de corrupció
que afecten el Partit Popular i ara hi sumen, també, les
auditories de les seves obres de l’anterior legislatura.

Crec que amb aquests nombres que hem apuntat l’auditoria
es fa imprescindible, i més diria, si realment hi vol haver un
punt de credibilitat nova dins el Partit Popular seria la
proposició no de llei que l’hauria de demanar per favor, que la
fessin l’auditoria. Crec que aquest és l’autèntic canvi d’actitud
que un esperaria en comptes de mostrar, d’una manera
esbiaixada, que el que no volen és que s’investigui allò que va
passar i que es miri de desacreditar els estudis que hi ha
encomanats. 

Sra. Cabrer, ens deia que hi ha una paraula ..., que amb una
paraula es podria aclarir que és voler investigar les actuacions
milionàries del PP la legislatura anterior; jo crec que sí, jo
m’atreveixo a dir-ne una, sindèresi, sentit comú. Crec que és de
sentit comú investigar les obres milionàries que va fer el Partit
Popular l’anterior legislatura, ens ho demana tothom, tothom. A
nosaltres pel carrer ens demana tothom aclariu què va passar
l’anterior legislatura i, per tant, creim que seria molt interessant
fer-ho i crec que el primer interessat, com a vegades diu en veu
baixa el Partit Popular, hauria de ser el mateix Partit Popular si
realment vol canviar la imatge no ja que afecta el seu partit sinó
que contamina la percepció de totes les institucions polítiques
del país. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Puc replicar, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Socialista el Sr. Boned té la paraula.

(Continua la remor de veus)

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Segurament recordaran vostès aquella crítica que hem
sentit en algun altre moment dins aquesta legislatura per part de
l’oposició, en propostes que es referien a aquestes fastuoses
autovies de l’illa d’Eivissa, l’acusació del Partit Popular dient
mirau aquests, continuen parlant d’autovies perquè volen
mantenir un debat que ja no té cap sentit perquè ja no val parlar

d’autovies, veig que sí, veig que sí. Uns anys després resulta
que el Partit Popular també parla d’autovies, no sé quan estava
equivocat o ara que defensa aquesta proposició o llavors quan
ens acusaven que només als grups que donam suport al Govern
ens interessava parlar d’autovies. 

Però crec que avui el Partit Popular ha perdut una bona
oportunitat de, com a mínim, no tornar a parlar d’una de les
qüestions més fosques del passat govern d’aquest Partit Popular,
i miri que es comencen a conèixer de qüestions fosques
d’aquests passats quatre anys, eh?, però bé, encara vostès
insisteixen en la necessitat de parlar. Sense més ens trobam
aquí, en aquest parlament, amb l’exconsellera del ram, a qui
consideram directa responsable de tots aquests desastres que
envolten les autopistes d’Eivissa, defensant tot allò que va fer
i acusant el Govern de no sé quantes coses en tot allò que s’ha
fet des que ella va deixar de governar. No deixar d’estar exempt
d’una certa hipocresia política.

Anem per parts, miri, en el primer apartat de l’exposició de
motius i en el punt dos vostès fan referència al cost de
l’auditoria, i ja començam manipulant dades perquè vostès
només parlen de 870.000 euros que diuen que és el cost
d’aquesta auditoria, ja els ho han dit els altres companys, no fa
falta manipular, que és una dada que és el preu de sortida que,
a més, ve avalat per un informe, com ha dit el Sr. Alorda, del
ColAlegi d’Enginyers de Canals i Ports i que, a més, no és el
preu final pel qual es va adjudicar, que varen ser 699.000 euros,
ni més ni menys que 170.000 euros menys del que vostès
defensen i diuen i parlen que són aquests 870.000. En qualsevol
cas, i com ja li han dit els meus companys portaveus dels altres
grups també, efectivament aquests 2 milions que vostès tenien
previst per fer net de neu les autovies d’Eivissa en el seu pas per
aquestes innumerables estacions d’esquí que tenim a l’illa,
doncs, com a mínim, amb això només ja ens estalviem bastant
més o el cost era molt superior als que haguessin estat o als que
s’haguessin pagat aquests 870.000 euros per a aquesta auditoria.

Continuant amb la seva exposició de motius i amb la seva
proposta vostè aquí passa a fer una capgireta respecte del que
feia i defensava abans i, a més, no exempta d’una certa baixesa
moral i una part de covardia. Jo li record, Sra. Cabrer, que era
vostè qui acusava els grups de l’oposició, la passada legislatura,
que preteníem acusar els funcionaris de moltes coses i vostè, en
comissió parlamentària, record que va dir que eren nosaltres uns
deslleials i no sé quantes coses més perquè preteníem acusar els
funcionaris de cinquanta coses que estaven mal fetes. Vostè ara
diu que tot el que pugui estar mal fet, com que tot ho feia amb
informes i amb les qüestions prèviament aprovades per tècnics
i funcionaris, ara és vostè qui passa a carregar culpes damunt els
funcionaris. Ara això li és igual, no acaba de ser el mateix.

Jo li he de dir que llavors no volia témer-se’n i ara sembla
que tampoc no té molt d’interès a témer-se’n, però que des del
nostre punt de vista nosaltres ni parlam dels funcionaris,
nosaltres tenim molt clar que la responsable directa és vostè,
Sra. Cabrer, l’exconsellera en aquell moment ho era llavors i ho
continua sent ara a pesar que encara no ho hagi pogut ni volgut,
pogut sí, però no ho hagi volgut reconèixer.
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En un altre apartat de la seva exposició de motius i també al
punt 1 de la seva proposta final vostès reclamen una auditoria
per a la carretera de Manacor, ja li ho han dit, s’equivoca de
lloc. Si tenim, suposam que tenim, clares les competències que
són de cadascú sabrà que aquest és un projecte que va ser
adjudicat i licitat pel consell en funció de les seves
competències. Vagi vostè on hi hagi d’anar, vagi al consell,
protesti, faci les reclamacions que trobi oportunes, però jo crec
que no hauria de tornar a fer el que ha fet avui perquè per
defensar aquesta proposta, que crec que està fora de lloc, s’ha
permès el luxe de parlar de corrupció i sentir a parlar de
corrupció a un exconseller de passat govern del Sr. Matas li diré
que quasi és irreverent, Sra. Cabrer, és irreverent i no toca. 

A més, vostè reclama que aquesta auditoria es faci amb la
colAlaboració del consell insular perquè diu que el d’Eivissa
també ho ha fet. Fals, nova manipulació. L’auditoria, perquè
vostè sap molt bé que les obres eren únicament i exclusiva del
Govern balear, així ho havia defensat vostè mateixa, per tant, no
posi el consell insular de pam i mig ara, i sap perfectament que
la carretera de Manacor és una obra que és del Consell Insular
de Mallorca. Per tant una cosa, ja la farà el consell, i el que no
farà el Govern balear és anar a demanar auditories de projectes
de terceres institucions amb les quals no té res a veure, ni hi
pinta res perquè a més no hi ha participat. Per tant és per demés,
competències cadascú les seves.

I també demana que s’auditin els modificats que ha tramitat
i ha aprovat aquest govern. Jo li he de dir que no fa falta
reiterar-ho perquè ja està previst que es faci així. L’auditoria
serà del principi fins al final, al final és quan està tot acabat. 

Però miri, quan vostès a més parlen d’aquests modificats, hi
lliguen unes altres paraules i parlen de sobrecost. No sé
exactament a quin sobrecost es refereix vostè, no sé si parla
d’un sobrecost que pot ser la no-execució de la meitat d’un fals
túnel tan inútil com innecessari; no sé si parla d’un sobrecost de
la no-execució de la ronda sud de Sant Antoni, que
posteriorment s’ha comprovat que d’haver estat executada
segurament seria una nova autovia d’aqueixes navegables que
a vostè tant li agrada fer; o si parla del sobrecost de la no-
execució d’aquest darrer quilòmetre i mig del projecte de
l’aeroport que al final no va ser una autovia fins al punt que
vostès havien previst inicialment. Jo crec que no, jo crec que
totes aqueixes modificacions, que sí són decisions d’aquest
govern, resten, no sumen, resten, en el seu moment.

Però potser podríem entendre per què sumen. Vostè, Sra.
Cabrer, vostè mateixa, si no m’equivoc, recordarà que va deixar
firmada una ordre d’estudi de modificats que vostè mateixa
havia firmat. És cert que llavors aquest govern es va trobar
també un llistat de modificats sense firmar, però sí estaven
preparats, i aquests modificats suposaven un increment d’un
37% del pressupost de l’autovia de l’aeroport i al voltant d’un
20% del pressupost de la de Sant Antoni. Això ho havien
preparat vostès, sense tenir en compte els modificats que jo li he
explicat abans que sí es varen fer. Aquest govern sap què ha fet,
Sra. Cabrer?, aquest govern el que ha fet ha estat ajustar els
modificats, molts d’ells necessaris, que fins i tot vostès tenien
reconeguts però que no havien executat amb aqueixa pressa per
tenir enllestides les carreteres, les autovies per quan arribassin
les eleccions, i vostè no ho vol reconèixer i ara a més a més ho

critica. Aquest govern s’ha ajustat a allò que preveu la llei en el
tema dels modificats.

Però si a vostè li agrada parlar de sobrecosts jo n’hi puc dir
alguns: aquests més de 1.000 metres d’un fals túnel, com li he
dit abans, que no feia cap falta; aqueixa execució de part de les
autovies en trinxera amb l’únic objectiu de treure prou terra per
escampar a un camp de golf que en aquell moment encara no
tenia ni tan sols llicència, o tots aquests procediments
d’expropiació ilAlegals iniciats per vostè, Sra. Diputada, quan
era consellera, i que per sentència judicial s’haurà de fer efectiu
un increment del 25%, més o menys, del que estava previst.
Aquí també hi ha un sobrecost. Per cert, a dia d’avui, a tots
aquests expropiats als quals vostè va aplicar aquest abús
d’autoritat, encara no els ha demanat vostè cap tipus de
disculpa.

Però per acabar, senyores i senyors diputats, acusa també el
Partit Popular aquest govern de fer servir l’auditoria per un
valor -diu- de 870.000 euros per interessos partidistes. Jo li diré
una cosa: interessos partidistes són els que vostès executaren a
Eivissa, i vostès no utilitzaren 870.000 euros, vostès executaren
i utilitzaren només per interès partidista més de 500 milions
d’euros. Aquest és la seva contrapartida al que ara reclamen. I
els dic una cosa, vostès darrerament fan moltes valoracions
d’aqueixa auditoria; jo només per la cara d’espant que se’ls posa
cada vegada que senten parlar de l’auditoria i conforme va
arribant el dia en què vegem el resultat, només per això ja estic
desitjós de saber quin serà al final el resultat definitiu d’aqueixa
auditoria, perquè potser...

(Remor de veus)

...perquè potser, Sra. Cabrer, potser, Sra. Cabrer, aqueixes
responsabilitats...

(Continua la remor de veus)

...aqueixes responsabilitats polítiques que vostè a dia d’avui
encara ha estat incapaç de reconèixer, potser després de
l’auditoria es transformen en alguna cosa més que no són
simples responsabilitats polítiques.

Gràcies.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sra. Cabrer, té la
paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Boned, que sigui la darrera vegada que em diu que som
irreverent per haver format part d’un govern del qual em sent
molt orgullosa, no tenc res...

(Remor de veus i aplaudiments)

Escolti’m, no tenc res, res de què avergonyir-me, escolti-ho
bé, res, ni jo ni la meva família. Ho ha escoltat bé? Idò continuo.

Sra. Suárez, el cambio d’Eivissa pel Canvi; “Eivissa pel
Canvi modifica su código ético para permitir que sus cargos
públicos puedan ser imputados sin tener que dejar el cargo;
renuncian a hacer públicos sus ingresos”. Si ha canviat el
programa electoral en un tema podria haver canviat el programa
electoral, però no tenim cap problema que es faci cap auditoria.
Sí amb el sectarisme, i ara ho explicaré, ho explicaré perquè
vostès són com els ninots de Mari Carmen, que sempre
repeteixen el mateix i sempre repeteixen el mateix, però en el
seu partit canvien, canvien quan estam a una altra institució, i
quan ens trobam en el Consell Insular de Mallorca i demanam
l’auditoria de la carretera de Manacor, i a més ho demanam no
per temes de corrupció sinó perquè tenen els informes de
fiscalització en contra, resulta que el senyor..., els informes
d’intervenció en contra amb l’actual govern, amb la Sra.
Armengol, no d’abans, no quan hi havia el PP, sinó ara, amb els
modificats, resulta que el Sr. Alemany en el plenari de dia 10 de
setembre del 2009, fa molt poquet, fa dos mesos, a una moció
del Partit Popular sobre les auditories ens diu textualment, diu
que es neguen a fer una despesa quan és una duplicitat, i amb
més motiu en temps de crisi, quan s’han d’establir prioritats en
l’ús dels doblers. “Els milers d’euros que costaria fer el que
indica el PP seria una duplicitat de despesa, atès que ja existeix
la feina del Servei d’Intervenció”. 

És a dir, en el consell basta la feina d’Intervenció perquè la
resta seria tudar doblers. I res més, i els deim que, a més, la
feina d’Intervenció els ha dit que és en contra, perquè si els
hagués dit que estava bé... Però ens podrien dir “no, és que
Intervenció ha dit que està bé, per què ens demanen una
auditoria?”; no, és que Intervenció els ha dit que està en contra.
Idò resulta que allà no, i aquí, que els interventors d’abans i
d’ara diuen que està bé, vostès fan i mantenen aquest disc ratllat
contínuament, és fantàstic!, exclusivament..., jo aquesta paraula
és per definir la intervenció d’avui.

(Remor de veus, aldarull i alguns aplaudiments)

Sr. Alorda. El Sr. Alorda no ha entès res. Els nombres
d’escàndol, ens parla dels nombres d’escàndol. Idò, els nombres
d’escàndol, els ha pagat l’actual conseller tot i els ha augmentat,
un 20% més al nou accés, 12 milions d’euros...

(Més remor de veus)

...i 7 milions d’euros més a la carretera de Sant Antoni
llevant mig túnel que nosaltres haguéssim fet. O sigui, és que,
clar, no, això no ho volen auditar, això votaran avui en contra,
en els modificats...

(Continua la remor de veus)

...en els modificats votaran en contra. Ho veurem, és un punt
diferenciat, punt tercer. Vostè té l’oportunitat de dir “volem que
s’auditi tot el projecte, tot”. Veurem la votació perquè és el que
tocaria. Però no ens provoquin, no ens provoquin perquè jo crec
que nosaltres hem tengut una postura més que raonable en el
Consell Insular de Mallorca amb funcionaris i amb polítics que
varen ser detinguts dins les oficines; per tant tampoc no ens
provoquin i ens donin segons quines lliçons.

Diu carreteres d’Eivissa. Sí, tots els informes favorables.
L’informe famós de recursos hídrics en el projecte de traçat,
després el projecte constructiu va recollir les alAlegacions, i per
això va tenir informe favorable de la Comissió Balear de Medi
Ambient. Per tant, Sra. Suárez, tots els informes favorables. Per
cert, els drenatges que vostès han canviat en el modificat,
modificat que va sortir a informació pública i el Partit Popular
va fer alAlegacions perquè es llevaven temes dels drenatges. Per
tant és convenient que s’auditin els modificats. El mateix amb
tot el que són els informes d’Intervenció i de Serveis Jurídics en
el plec de condicions de contractació i en els plecs de
condicions d’explotació de la carretera. Ho dic perquè la
carretera tenia la part de contractació i la part d’explotació, i a
la part d’explotació tots els plecs que es varen redactar, que
varen sortir a licitació, tenien tots els informes tècnics, jurídics
i de fiscalització favorables. Nosaltres defensam, Sr. Boned, els
anteriors funcionaris i els actuals, no vostès, que varen ser
imputats els funcionaris per mor de vostès i gràcies a Déu ara ja
no ho estan.

(Remor de veus)

I en el plec d’explotació de les carreteres, en el plec
d’explotació de les carreteres que, ja dic, va ser informat per la
Intervenció, s’havia de nomenar..., hi havia els famosos
llevaneus, efectivament, i totes les condicions meteorològiques
d’hivern, i s’havia de nomenar un director d’explotació quan es
posàs en funcionament la carretera, que ja va ser amb vostès,
que no sé si s’ha nomenat, i és aquest director d’explotació que
ha de dir si es fan les despeses d’explotació o no es fan, i si no
es fan no s’han de pagar. Per tant si s’han pagat en aquest
moment no és qüestió que es pugui atribuir a l’anterior govern.

En definitiva i per acabar, senyores i senyors diputats, ho he
dit al començament de la presentació de la proposició no de llei:
avui no ens interessava tant el contingut, perquè vostès són Mari
Carmen i els seus ninots, sinó que ens interessava el sentit de la
votació, ho dic sincerament, el sentit de la votació perquè avui
es posaran en evidència sectarisme, persecució i manca de
transparència, que vostès ja tenen el resultat, les portades dels
diaris, la demagògia feta per endavant, amb aquesta auditoria,
però no els interessa realment la realitat, i per tant, els agradi o
no els agradi, ja està viciada en si mateixa, els agradi o no els
agradi, perquè si no tenen res a amagar votin que sí a la
proposició no de llei que hem presentat avui. El contrari no és
més que persecució política.

Moltes gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Conclòs el debat procedirem a la votació, que serà de tots els
punts conjuntament, és així? Passam a votar. Votam.

Vots a favor, 27; vots en contra, 28. Per tant queda rebutjada
la proposició no de llei.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 9302/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació d'un fons per atendre les situacions d'impagament
d'hipoteques.

I a continuació debatrem la Proposició no de llei presentada
pel Grup Parlamentari Popular relativa a la creació d’un fons
per atendre les situacions d’impagaments d’hipoteques.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat un escrit en el
qual se solAlicita la rectificació d’aquesta proposició no de llei
i, per tant, té la paraula la Sra. Morell per defensar-la.

No s’hi oposa cap grup, a la modificació? No? Té la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
motiu de la presentació de la present proposició no de llei
obeeix a intentar palAliar una de les conseqüències de la
devastadora crisi econòmica i financera que colpeja tota la
classe treballadora. Moltes famílies viuen en una situació crítica
que no els permet ni tan sols fer front al pagament dels seus
habitatges. Dia a dia assistim a nombrosos episodis de greus
dificultats que viuen les famílies espanyoles i les de les Illes
Balears, que es materialitzen en l’extraordinari augment de la
taxa d’atur. Són milers els ciutadans que sofreixen greus
dificultats per sostenir a diari les seves economies domèstiques
i fer front cada mes al pagament de la hipoteca de la seva llar.

Segons diferents fonts s’espera un alarmant augment de la
litigiositat vinculada amb l’habitatge. El Consell General del
Poder Judicial ja estima en més de 100.000 les accions
hipotecàries que els bancs duen als jutjats espanyols per
solAlicitar la subhasta de pisos perquè els seus propietaris no
poden fer front a les obligacions hipotecàries signades. El
Consell General del Poder Judicial situa per a enguany en més
de 65.000 les demandes hipotecàries.

A aquestes dades hem d’afegir la dramàtica situació de més
de 180.000 famílies al límit dels seus recursos, que ara mateix
tenen serioses dificultats per pagar les seves hipoteques,
conseqüència del desproporcionat augment de l’atur i de la crisi
econòmica. Més d’1 milió de la famílies no tenen cap membre
de la seva unitat familiar amb un lloc de feina. 

La crisi i l’alta taxa d’atur fan que el problema de l’habitatge
no sigui ja patrimoni d’un colAlectiu concret, com poden ser des
de sempre els joves, colAlectiu que a més ara sí que ho pateix
doblement; ni obeeix a la solvència econòmica com la dels
“mileuristes” o de les famílies nombroses, o a una tipologia
determinada de família com les monoparentals. En definitiva,
s’ha instalAlat a tot tipus de treballadors. Molta gent ha vist com
les quotes hipotecàries, en una mitjana d’uns 800 o 900 euros,
han augmentat a pagaments de més de 1.500 euros, doblant el
seu import original, fet que s’ha vist suavitzat per la baixada
efectiva de l’euribor del darrer any, encara que això tampoc no
ha aconseguit solucionar la qüestió.

La proposició no de llei que es presenta té com a únic
objectiu poder palAliar i corregir l’advers panorama que tenen
els hipotecats. Sabem que no és la solució al problema, però
humilment creim que pot corregir deficiències del sistema i
garantir un futur més equilibrat. És una idea oberta a una futura
regulació per tal que les conseqüències que hi pugui haver
d’impagament no condueixin a riscs majors socials i fiscals, ni
tampoc a riscs per a la comunitat autònoma a perdre recaptació
per altres tipus impositius que, afectats per la conseqüència de
la crisi hipotecària, es puguin veure minvats.

És evident que haurem d’establir uns límits i uns requisits
per accedir a les ajudes, des de la renda que percebi la família,
passant per saber si hi ha una o diverses situacions d’atur, els
membres que té la unitat familiar, el preu de la casa que es té
com a habitatge habitual, i tants altres. Les condicions exactes,
les volem deixar al bon entendre que pugui tenir i pugui establir
el Govern com a tal i com a poder executiu. S’ha d’establir un
marc de condicions amb criteris de proporcionalitat i
progressivitat, i tenint molt present el caràcter d’excepcionalitat
d’aquests fons. No s’està plantejant aquí una qüestió general ni
normal, sinó una qüestió excepcional davant la situació
econòmica que tots els indicadors fan suposar que continuarà en
els pròxims anys, i efectivament no hi ha cap voluntat de
generalitzar aquest sistema.

Voldria fer ara mateix una clara matisació dels punts
presentats i del context en què fou redactada l’exposició de
motius. Aquesta proposició no de llei fou entrada en aquest
parlament fa més d’un any, per la qual cosa creim que duim un
retard considerable perquè la nostra comunitat autònoma es posi
al front per palAliar aquest efecte de la crisi. I, per altra banda, és
evident que el pas d’un any per damunt fa que l’exposició de
motius no sigui el més fidel reflex de la situació estricta d’avui.
Per això vull matisar aquesta exposició de motius en aquest
moment. 

És evident que l’euribor s’ha vist disminuït en percentatges
importants, i aquest fet ha pogut donar un cert alè a les
situacions extremes, però també és veritat que això no ha
solucionat el problema. Les famílies continuen tenint moltíssims
problemes per pagar les seves hipoteques, el problema continua.
I davant la ja recuperació d’altres països importants, la situació
de l’economia americana a l’alça, la creació d’ocupació i les
remuntades de les economies de França i Alemanya, es podria
propiciar una nova pujada de l’índex de l’euribor que castigaria
més profundament la gent d’un país com el nostre, immers
encara en una profunda crisi econòmica. 
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Per tant, amb la matisació del context de l’exposició de
motius, creim que la proposició de motius continua estant
d’actualitat i per això mantenim els tres punts proposats, només
amb una lleugera modificació al punt 1 que tenen vostès, feta
amb l’objectiu aquesta modificació que sigui més fàcilment
assumit per tots els grups, donant fins i tot al Govern facilitat de
maniobra perquè en faci una regulació adequada als ciutadans
més necessitats, però també, evidentment, adequada a la situació
econòmica de les arques de la comunitat autònoma. Per això, i
concretament, demanam la creació d’un fons de compensació
hipotecària que tengui com a objectiu establir mesures de suport
per atendre situacions de risc de pèrdua patrimonial per
impagament de les quotes de les hipoteques que graven
l’habitatge habitual, amb criteris de proporcionalitat i que, de
forma especial, sigui d’aplicació a famílies nombroses, aturats,
discapacitats, joves, majors, víctimes de gènere, víctimes de
terrorisme i en general a tots els colAlectius més vulnerables.

Donades les circumstàncies que hem enumerat, entenem que
la creació, regulació i dotació d’un fons podria palAliar els riscs
familiars i fiscals que es deriven d’aquesta situació. Però de res
serviria tenir aquesta norma si no tenim una regulació
pressupostària paralAlela, destinada al compliment d’aquest
objectiu, és urgent i necessari per la urgència de la mateixa
situació que el Govern habiliti ja una partida econòmica
suficient per a la posada en funcionament de l’esmentat fons
dins el 2009. Som a un moment processal excelAlent per
escometre la reserva de la partida, ja que som en ple debat de
pressuposts el qual facilita el seu marge de maniobra.

I finalment, instam el Govern a signar un conveni amb les
entitats financeres per establir moratòries i suspensions
temporals del pagament d’hipoteques. Sabem, per les paraules
del president en el debat de l’estat de la comunitat, en el passat
mes de setembre, que el Govern fa feina en aquesta línia, però
també sabem que han passat dos mesos i encara no s’ha signat
cap conveni. És evident que en aquests casos hem d’actuar amb
rapidesa i amb diligència i si encara no hi ha res compromès o
signat és de la més pura actualitat mantenir aquest punt per a
entre tots, com a poder legislatiu, instar el Govern a una ràpida
i prompta resolució.

Per tots els motius exposats i sobretot per la greu situació
econòmica que patim, el Partit Popular fa aquí una nova
proposta per palAliar els efectes de la crisi actual. Com dèiem, és
una proposta oberta, esperam les seves aportacions i no ens
negarem a valorar positivament les esmenes que puguin
presentar, l’únic que importa aquí és poder ajudar el miler de
famílies que no arriben a final de mes i que, a més, es poden
veure al carrer perquè no poden pagar ca seva.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Morell, efectivament aquesta proposició pensam
que ens ha de situar davant un problema que és un problema
real, el problema que tenen molts de ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears d’afrontar la situació d’impagament
d’hipoteques. Aquesta situació d’impagament d’hipoteques
diríem que dificulta encara més la possibilitat d’accedir a un
habitatge i en conseqüència dificulta encara més la possibilitat
del compliment d’això que seria el dret estatutari constitucional
a un habitatge digne.

Però abans d’entrar en el nucli de la iniciativa, nosaltres
voldríem fer-li una sèrie de consideracions sobre l’exposició de
motius. En primer lloc, en relació amb l’evolució de l’euribor,
efectivament vostè ha corregit les seves pròpies prediccions,
però nosaltres sí que voldríem aprofundir un poc més en aquesta
qüestió. Efectivament, quan aquesta proposició es va registrar,
parlam del setembre de l’any passat, l’euribor es trobava en una
escalada contínua, progressiva, en concret el setembre del 2008
era del 5% i aquesta escalada va culminar-se el mes següent,
l’octubre, i arribà al 5,5%. A partir d’aquest moment, es va
iniciar una baixada, una baixada important i a hores d’ara som
a una situació de mínims històrics, envoltant l’1,2. Fem aquesta
reflexió perquè volem sobretot treure a colAlació un tema i és la
qüestió de la imprevisibilitat en moltes ocasions de l’evolució
econòmica i en concret d’aquesta crisi econòmica, i dic això
perquè en aquesta cambra s’ha sentit sovint fer crítiques,
normalment fer crítiques al Govern, sobre si les previsions que
es fan són fallides. Jo crec que aquí hem de fer un poc
d’autocrítica, i en el seu cas, per part del seu grup parlamentari
així s’hauria de reconèixer, que en matèria econòmica és moltes
vegades fàcil dir coses, però molt poques vegades és fàcil
encertar. Per tant, aquesta reflexió sobre l’euribor la faig un poc
en aquest sentit que haurien de mirar si vostès també quan fan
aquestes crítiques sobre l’evolució econòmica.

Ara bé, la pregunta seria si aquesta inversió de la tendència
de l’euribor ha eliminat les dificultats dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, especialment d’aquells
colAlectius més vulnerables. La resposta (...) és que no, és a dir,
ha pogut palAliar, perquè si hagués continuat pujant l’euribor no
sé on seríem, però en absolut ha suprimit la dificultat. I és que
la mateixa evolució de l’economia, i vostè també ho ha dit, ha
provocat un augment important de l’atur i aquest augment de
l’atur ha fet, diríem, encara més difícil fer front les famílies al
pagament d’aquestes hipoteques. Per tant, amb això li vull dir
que pensam que la problemàtica que era a la base de la seva
proposició avui continua vigent.
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Això, a més, és contrastable i és constatable amb dades
concretes, nosaltres hem revisat alguns informes d’entitats
bancàries, també el darrer informes del CES, referit al 2008, i
hi ha dues dades que són cridaneres: d’una banda, que
efectivament durant el 2008 es produeix una disminució del
nombre d’hipoteques signades, envoltant del 38%, això és
important; tot i així Balears continua essent la sisena comunitat
de l’Estat espanyol amb més hipoteques per cada 100.000
habitants, però efectivament s’ha produït una baixada. Però la
dada que complementa aquesta és l’augment de les execucions
hipotecàries, i efectivament, en aquest cas, les Illes Balears són
per damunt de la mitjana estatal, la mitjana estatal l’any passat
era del 126% i nosaltres hem arribat al 140%. Totes les dades
que hem pogut llegir relacionades amb el 2009, efectivament
apunten en aquesta mateixa direcció, augment d’embargaments,
augment d’impagaments i de la morositat.

 Ara bé, en aquesta iniciativa vostès el que plantegen és que
la intervenció pública ha de fer-se present per palAliar aquest
problema i per a això plantegen dues coses diferents: en relació
amb la primera proposta, aquesta del fons hipotecari, nosaltres
li hem de dir que, com a idea general potser no està malament,
el problema és que està feta d’una manera tan vaga, d’una
manera tan oberta que a nosaltres ens sembla que queda
simplement en una proposta ben intencionada, però diríem amb
una difícil realització pràctica. Tal com vostès plantegen això
d’aquesta manera tan oberta, realment aquest fons hipotecari
seria un fons, diríem, perdó, un pou sense fons, seria impossible
per a aquesta comunitat, per al pressupost d’aquesta comunitat
fer front a aquesta situació. Per tant, li podem avançar que
votarem que no a aquesta proposta, perquè tenim la impressió,
tal vegada ens equivocam, que és una voluntat més que res
demagògica, ben intencionada, però que vostès mateixos, i
segurament si parlàssim en profunditat, vostès mateixos
defensarien que té una difícil implementació.

En relació amb la segona proposta, li hem de dir que a vostè
crec que li falta una part de la informació; efectivament, durant
el debat de política general el Sr. Antich va anunciar que
signaria un conveni amb entitats financeres per tal d’aconseguir
diríem una moratòria del pagament de les hipoteques, la dada
que li falta és que aquest conveni es va signar, i si no que el
conseller Carbonero em corregeixi, perquè crec que dos dies
després, el 25 de setembre, se signava aquest conveni. Un
conveni que, per la informació que nosaltres tenim, se signava
entre la Conselleria d’Habitatge, que representava el Govern de
les Illes Balears, i sis entitats financeres, amb uns punts molt
clars. Aquesta moratòria afectaria exclusivament habitatges
habituals; en segon lloc, els beneficiaris estaven clarament
delimitats: aturats en almenys tres mesos d’atur, vídues,
autònoms que havien cessat en la seva activitat tres mesos
abans, autònoms amb uns determinats nivells d’ingressos i els
beneficiaris de la Hipoteca Jove i la Primera Hipoteca. I després
aquesta moratòria es planteja amb dues modalitats diferents, que
permetien aquest ajornament del pagament durant tres anys, bé
mitjançant una ampliació del termini d’amortització o bé
mitjançant l’ampliació del període de carència, tot això, de les
quotes.

En aquest sentit, nosaltres pensam que el Govern ha donat
compliment a la promesa que va fer el president en el debat de
política general i en aquest sentit pensam que va perfectament
en la línia que vostè planteja d’intervenció pública per tal de
palAliar aquest problema.

Per tant, aquesta és la nostra posició en relació amb la
proposició, nosaltres també pensam que aquesta no és la solució
màgica, seria interessant a més conèixer les dades per exemple
de quin efecte ha tengut aquest conveni, però almenys pensam
que la línia del Govern va en una direcció correcta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la crisi
econòmica crea greus dificultats a la gent que queda a l’atur, un
atur que s’incrementa cada vegada més, i en general aquells
sectors més vulnerables tenen grans dificultats actualment per
fer front a l’actual situació. I a més, així com veiem l’evolució
almanco en els pròxims mesos no s’arregla.

Vostès varen presentar aquesta proposició no de llei
l’octubre de l’any passat, a un moment que hi havia un
increment substancial de l’Euribor, aleshores era del 5,24, que
és el màxim que va tenir en aquell moment; l’octubre del 2009,
un any després, va baixar a l’1,24, ha davallat per tant 4 punts,
i pel novembre encara ha davallat més, fins l’1,23, 3,1 punts per
davall del que fa un any. Vostè mateixa ha reconegut que
efectivament la situació en relació amb l’Euribor s’ha modificat,
però és ver que, a pesar d’aquest canvi tan significatiu en
l’evolució del que s’ha de pagar per les hipoteques, perquè
l’Euribor és la referència que la majoria d’aquestes tenen,
entenem que dins el marc de totes les mesures que es duen a
terme per fer front a l’actual crisi econòmica, s’han d’atendre
aquelles situacions personals que es puguin donar.

Com deia al principi, la situació en general no ha millorat,
s’ha incrementat l’atur i per tant és evident que hi ha en aquests
moments més famílies i més persones que tenen dificultats per
arribar a final de mes i entre d’altres poden tenir dificultats per
pagar no només la hipoteca, sinó també el lloguer, no oblidem
que no tothom és propietari d’una casa.

Així, entenem que dins el marc de les diverses iniciatives
que es duen a terme des del Govern i que s’han comentat ja
anteriorment; l’anunci que va fer el president en el passat mes
de setembre, en el debat de política general, d’aquell acord amb
les principals entitats bancàries de les Illes Balears, per permetre
que s’ajornàs el pagament de la hipoteca fins a un màxim de tres
anys, per a les persones que travessin una greu situació
econòmica que els impedeixi fer efectiu el pagament de les
quotes. Crec que aquest acord, que es va anunciar pel president,
i que, efectivament, es va signar uns dies després, respon
clarament al que vostès demanen en aquests moments i suposa,
evidentment, una sortida per a aquelles persones que amb



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 79 /  17 de novembre del 2009 3561

 

l’actual situació econòmica no puguin fer front a la seva quota
d’hipoteca.

També, a més de les mesures que es duen a terme des de la
Conselleria d’Habitatge, des de la Conselleria d’Afers Socials
es contempla la possibilitat d’ajudes econòmiques en temes per
exemple de lloguer o d’alimentació, per fer front a aquelles
situacions d’emergència puntuals que es donen. Crec que des
del principi el Govern de les Illes Balears va posar damunt la
taula que des de la Conselleria d’Afers Socials s’havia de fer
front a aquestes situacions d’urgència, a aquestes situacions
d’emergència i per tant evitar sobretot que poguessin produir-se
desnonaments per impagament de la quota de lloguer. Així, ens
consta que hi ha convenis amb diversos ajuntaments de les illes,
per valor de 2 milions d’euros, que poden haver arribat a
l’entorn de 600 famílies, en què es valoren, entre d’altres coses,
les necessitats de les famílies per fer front, per exemple, al
lloguer, i que es dirigeix bàsicament a aquells sectors més
vulnerables i amb més dificultats.

Per tant, tot i que no hi ha estrictament un fons de
compensació hipotecària, com planteja la proposició, sí que hi
ha una aposta des del Govern per solucionar les problemàtiques
tant del pagament de les hipoteques, com dels lloguers, amb
aquestes dues línies d’actuació que en aquests estan en marxa i
que crec que fan front a aquestes situacions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’exposició de motius,
posteriorment autoesmenada, el Partit Popular fa una anàlisi de
les causes del problema, per a després formular una proposta
dirigida a aportar solucions des dels recursos públics al
problema detectat. Ha quedat clar, i així ha estat reconegut que
l’anàlisi d’aquesta proposició no de llei no era encertada, tot el
contrari ja que apuntava com a única i principal causa dels
problemes les innumerables pujades de tipus d’interès, tipus,
com ja s’ha explicat, que no ha deixat de baixar des de la
presentació de la proposició i que a hores d’ara presenta mínims
històrics. Arran les causes, però, no vol dir que el problema no
hi sigui, és evident que el problema hi és i de gran magnitud,
però sí que demostra que el Govern tenia raó quan manifestava
l’alta volatilitat i els ràpids canvis dels indicadors econòmics, la
qual cosa feia que aquesta crisi fos de molt difícil previsió, de
difícil diagnòstic de les seves causes, de gran magnitud i de
complicada resolució, ja que es tracta del que se’n diu una
tempesta perfecta de gran impacte per als ciutadans.

El Partit Popular, com he dit, s’ha autoesmenat, però
senzillament en el sentit d’eliminar l’exposició de motius, és a
dir, elimina de la proposició no de llei l’anàlisi que feia de les
causes i no en formula cap altra, per a després mantenir la
proposta en els mateixos termes, és una bona manera
d’assegurar-se de no errar en l’anàlisi.

Dit açò, i entrant en el fons de la proposició no de llei, el
Partit Popular proposa un fons hipotecari per tal d’establir
mesures de suport per atendre situacions de risc, de pèrdues
patrimonials o situacions d’exclusió social. El punt 2 hi va
relacionat directament, ja que solAlicita l’habilitació urgent de
partida econòmica per dotar aquest fons.

El Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a aquesta
mesura dels punts 1 i 2, bàsicament perquè consideram que el
Govern fa tot el que és al seu abast i tot el que pot tenint en
compte els recursos de què disposa i les evidents restriccions
pressupostàries, fruit, com és conegut, de la caiguda dels
ingressos per una banda, i de l’increment de les necessitats de
tota casta en la despesa pública.

Ara bé, com tots sabem, es tramiten en aquests moments i
durant les properes setmanes els pressuposts per al 2010,
nosaltres no creim convenient prendre mesures amb precipitació
o amb urgència, ja que podria passar el que els ha passat a
l’exposició de motius i equivocar-se. Les precipitacions,
improvisacions i urgències solen sortir molt cares als ciutadans.
En aquests moments, per tant, no donarem suport a la creació
d’aquest fons, però els convidam, i no tenc cap dubte que serà
així, que siguin persistents, que reflexionin, que madurin
aquesta proposta i que presentin una esmena als pressuposts per
al 2010; que quantifiquin l’import d’aquest fons i que expliquin,
per exemple, d’on s’han de detreure els recursos o de quina
partida d’ingressos s’han d’obtenir, ja sigui via imposts o via
increment del deute públic.

I evidentment, com no pot ser d’altra manera, si ens
convencen hi votarem a favor. Queden unes setmanes de debat
pressupostari i creim que val la pena esperar. D’altra banda, es
poden analitzar fórmules alternatives, que n’hi ha moltes; a mi,
per exemple, personalment m’agrada la fórmula que ha proposta
la Junta d’Andalusia, que es pot analitzar, i que, bàsicament,
consisteix a què els promotors venguin els seus habitatges al
preu que tenen d’hipoteca, és a dir, d’una mitjana d’un 20% de
descompte i la Junta després fa unes aportacions que després
recupera.

Respecte del punt 3, solAliciten la signatura d’un conveni; dir
que no li donarem suport, per un motiu obvi que és que aquest
conveni ja existeix, ja està signat, no sé si ha estat un oblit o
s’ha despistat, però que aquest conveni, a més que està signat,
és una de les disset mesures que es van acordar a la Mesa de
seguiment de l’economia balear i que formen part del pacte per
la competitivitat, per l’ocupació i per la cohesió social, un pacte
important per les mesures que s’hi aporten, important per la
participació en el procés de decisió de tots els agents socials,
important perquè Balears és l’única comunitat que ha signat un
pacte d’aquestes característiques, i important perquè les disset
mesures consensuades han tengut un reflex directe en l’acció de
govern i també en els pressuposts de la comunitat. Un conveni
com deia que està signat, un conveni que està en vigor i un
conveni al qual s’han acollit ja nombroses persones, un conveni
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que segons totes les entitats financeres que el varen signar
funciona. No hem d’oblidar que les entitats financeres formen
part d’aquesta mesa de seguiment, són part interessada a la
resolució dels problemes i crec que fan el que poden per ajudar
les persones amb dificultats que, en definitiva, no hem d’oblidar
que són els seus clients.

Mitjançant aquest conveni les persones o famílies que s’hi
poden acollir poden ampliar el termini d’amortització o poden
optar, si ho consideren més convenient, a un període de
cadència de fins a tres anys en el pagament de les seves quotes
hipotecaris. S’hi poden acollir persones en atur o amb dificultats
sobrevingudes i la Conselleria d’Habitatge certifica que la
hipoteca que es beneficiï d’aquestes condicions sigui realment
l’habitatge habitual. 

Per tant, consideram que el Govern una vegada més en
qüestions d’habitatge ha fet els deures i a més els ha fet amb
bona nota. Per tant no donarem suport a aquesta proposició no
de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Morell?

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, sí que vull fer ús de la paraula
perquè no entenc per què m’han de donar lliçons del que sé fer
o del que no sé fer. No és veritat que aquesta exposició de
motius estigui mal feta. No és veritat. El que passa és que
aquesta exposició de motius està redactada fa un any i,
evidentment, fa un any aquesta exposició de motius estava en el
seu pur moment d’actualitat. El que passa és que aquest
parlament funciona amb una mica de retard i tal vegada no és
normal que tardem més d’un any a veure una proposta tan
urgent com era aquesta. El Govern...

(Alguns aplaudiments)

El Govern ara s’omple la boca dient que té aquest conveni
firmat, però és que nosaltres proposàvem la signatura d’aquest
conveni fa un any, o sigui que fa un any que duim aquest retard.

Evidentment, volen votar en contra de la creació d’aquest
conveni perquè ja l’han fet vostès, idò han copiat la proposat del
Partit Popular, que la va presentar fa un any perquè fessin
aquest conveni amb les entitats. Si nosaltres ho haguéssim...
aprovat i hagués vengut a aquest parlament quan tocava,
haguessin hagut de votar a favor de la proposta del Partit
Popular, o sigui que enhorabona. No tenc cap problema a dir-
los-ho, enhorabona, senyors del Govern, per haver signat aquest
conveni amb les caixes fa dues setmanes, tant de bo tengui molt
d’èxit. 

No tenc cap problema a dir-ho, però també han de
reconèixer que ho presentàrem fa un any i un mes i mig. Si ho
haguéssim duit a ple quan tocava, això s’hagués aprovat per part
del Govern o sigui que tot s’ha de dir... O no, s’hagués aprovat
o no, depèn de qui ve.

La veritat és que lamentam profundament que no es pugui
aprovar la creació del fons. Aquí no importa qui fa la proposta,
importa la gran quantitat de famílies que no poden pagar les
seves hipoteques. Esper que els convenis de suspensió del
pagament de les hipoteques serveixi, però també tenc els meus
dubtes que pugui solucionar els problemes. Crec que el
problema continua damunt la taula, la situació continua essent
molt crítica. Els 81.000 aturats tenen molts de problemes per
arribar a finals de mes i creim que s’hauria de tenir amb un poc
més d’esment quan el Partit Popular fa les propostes per palAliar
la crisi. Estam cada setmana sentint que nosaltres, el Grup
Parlamentari Popular no fa propostes per sortir de la crisi,
aquest és un exemple, en presentam, però vostès les voten en
contra, o sigui que al final després no es queixin.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Morell.

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

No va? No va el seu, Sra. Rita?

(Aplaudiments)

Estàvem en el debat de si anava o no anava, per tant, és
normal que no hagi sortit la votació.

(Petit aldarull a la Sala)

Els sembla que repetim la votació? Passam a votar. Votam.
Funcionen tots? No funcionen?

(Remor de veus)

Votarem a mà alçada, si els sembla bé .

Vots a favor? 26 del Partit Popular, a favor.

Vots en contra? 27 en contra.

Per tant, queda rebutjada la proposició no de llei.

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