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LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, si els sembla bé començaríem
la sessió.
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre Aminatou Haidar i el conflicte de Sàhara.
I em diuen que hi ha una declaració institucional que ha estat
vista pels diferents portaveus. És així?
Doncs el secretari primer en farà lectura.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sí, Sra. Presidenta.
“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre Aminatou Haidar i el conflicte de Sàhara.
L’activista sahrauí pels drets humans Aminatou Haidar
manté des del passat dia 14 de novembre una vaga de fam per
reclamar el seu dret a retornar a la seva terra i a la seva llar. El
règim marroquí la va expulsar del Sàhara occidental i impedeix
el seu retorn, en una actuació contrària a la Declaració Universal
dels Drets Humans, que afirma que ningú no pot ser arrestat,
detingut ni exiliat arbitràriament, i al Pacte Internacional de
Drets Civils i Polítics, que estableix que ningú no pot ser
arbitràriament privat d’entrar al seu propi país.

Aminatou Haidar ha patit persecució i ha conegut la presó
i la tortura del règim marroquí sense haver comès cap altre
delicte que defensar de manera pacífica els drets i les llibertats
del seu poble.
Aminatou Haidar, que el passat mes de juliol va visitar el
Parlament de les Illes Balears, és la més reconeguda activista
sahrauí a favor dels drets humans, i la seva lluita li ha valgut
nombrosos guardons internacionals de prestigi.
El cas d’Aminatou Haidar, tot i el ressò mediàtic que ha
assolit, és un més dels episodis de la brutal repressió que el
règim marroquí exerceix contra qualsevol expressió de
residència o de reivindicació d’identitat sahrauí. El poble
sahrauí viu des del 1975 dividit entre l’exili dels campaments de
refugiats i la crueltat de l’ocupació, que nega als sahrauís totes
les llibertats i ha recorregut als mètodes de les desaparicions
forçades, la tortura i les detencions i els judicis arbitraris.
El Parlament de les Illes Balears expressa la seva exigència
al Marroc que permeti el retorn immediat d’Aminatou Haidar a
El Aaiun, al Sàhara occidental, i demana al Govern espanyol
que intensifiqui els seus esforços en aquesta direcció, incloent
les mesures de pressió davant el Marroc que estan al seu abast.
El Parlament de les Illes Balears reitera la seva denúncia de
la greu situació de violacions dels drets humans que es viu al
Sàhara ocupat, i expressa el seu convenciment que el conflicte
no té altra solució que la plena aplicació de la legalitat
internacional, que reconeix el poble sahrauí com a legítim
propietari de la sobirania sobre el Sàhara occidental.
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EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
I passem a l’ordre del dia, el primer punt del qual consisteix
en el debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral.
I.1) Pregunta RGE núm. 15301/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a traspàs de la gestió del Museu de
Menorca al Consell Insular de Menorca.
La primera és relativa al traspàs de la gestió del Museu de
Menorca al Consell Insular de Menorca, presentada pel Sr.
Josep Gornés.
Sí, Sr. Moragues.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta, és per demanar que s’ajorni aquesta
pregunta perquè el conseller d’Educació no és a la nostra
comunitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, de l’informe
que els auditors de les autopistes d’Eivissa han fet sobre el
projecte concret de la ronda sud de Sant Antoni, projectes que
vostès redactaren, es després de forma indubtable, concloent,
que l’esmentat projecte, a més de no justificar les
característiques del vial en funció de trànsit, presenta uns
problemes hidrològics molt greus, per la qual cosa l’esmentat
informe recomana que no s’executi.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Torres, té la paraula.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, miri, aquest
informe al qual vostè fa menció és molt curiós, perquè resulta
que també hi ha unes declaracions del Sr. Alcalde del municipi
de Sant Antoni que manifesta la seva estupefacció perquè diu
que si el projecte, el nou projecte per fer aquesta ronda sud en
el municipi de Sant Antoni, el fa i el paga l’Ajuntament de Sant
Antoni sí que es podria fer, i si l’ha de fer el Govern resulta que
hi ha un informe que diu que no es pot fer aquesta ronda sud.
Per tant aquí hi ha una cosa que no quadra massa.

Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Moragues.
I.2) Pregunta RGE núm. 15302/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a ronda sud al municipi de Sant Antoni de
Portmany.
Passem, doncs, a la segona pregunta, relativa a la ronda sud
del municipi de Sant Antoni de Portmany. La formula la Sra.
Carolina Torres.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En el Grup Parlamentari
Popular ens demanam per quin motiu no s’executa la ronda sud
al municipi de Sant Antoni de Portmany a l’illa d’Eivissa.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Carbonero, té la paraula.

Que no està justificat aquest vial? Idò miri, això és el que
vostè opina, però realment aquest vial és una infraestructura
reclamada pel poble de Sant Antoni per descongestionar la
sortida i l’entrada a aquest poble.
Per tant, Sr. Conseller, jo crec que tot això en realitat són
excuses de mal pagador, perquè en realitat vostès des d’un
principi no volien executar aquest projecte, des d’un principi ja
ho varen manifestar així, però curiosament després d’haver-ho
manifestat així públicament, fins i tot manifestacions des del
Grup Eivissa pel Canvi a l’illa d’Eivissa, idò després justament
-quina casualitat- ha sortit un informe que justifica que no es
pugui fer aquest vial. Bé, està molt bé cercar excuses, però el
que està molt clar és que el municipi de Sant Antoni està
discriminat per aquest govern, i no és només amb el projecte de
la ronda, que no el volen executar perquè no, sincerament, però
tampoc no fan la segona fase de Can Portmany, el centre
cultural de Can Portmany, que també estava començat l’anterior
legislatura; no es fa la segona fase..., no, vostè en concret no, el
seu govern, vostè forma part d’un govern que no fa res per Sant
Antoni, està discriminat. I no només Sant Antoni, també l’illa
d’Eivissa pateix les decisions, les males decisions d’aquest
govern.
Per tant, Sr. Conseller, les seves excuses són això,
simplement excuses per no executar unes obres que són molt
necessàries i molt reclamades pel municipi de Sant Antoni.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Carbonero, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):
Sra. Diputada, jo li deman que m’expliqui o presenti una
sola manifestació meva anterior a tenir l’auditoria en relació a
l’autovia o al desdoblament de la ronda sud de Sant Antoni, una
sola que jo em manifestàs. Per tant no hi ha cap predeterminació
per part meva. Sempre vàrem dir “esperarem a tenir l’auditoria
i que siguin els auditors que diguin si aquest projecte, no un
altre projecte, aquest, el que vostès varen redactar, si aquest
projecte està bé, es pot executar o té problemes”, com es deia,
i aquests auditors diuen el següent: “Las obras de drenaje
transversal diseñadas no son capaces de asimilar los caudales
estudiados; para la situación proyectada las avenidas con los
caudales de cálculo sobrepasarían las estructuras. El
problema existe incluso para la avenida de 10 años en el caso
del torrente d’En Buscatell i 100 años para Es Regueró. En
caso de producirse una avenida de proyecto se superarían las
zonas adyacentes a los cauces, creándose una laguna de
inundación y ejerciendo la traza de la carretera el papel de
presa”.
Aquest problema a Eivissa vostès ja el coneixen, i el patim
a l’autovia d’Eivissa a l’aeroport. Jo crec que ja està bé, ja està
bé d’inundacions a les carreteres. Per tant vostès, d’això, en
saben prou. Per cert, la Comissió Balear de Medi Ambient ja ha
aprovat el drenatge que nosaltres hem projectat per resoldre
aquest problema.
“En las condiciones en las que se encuentran las actuales
obras hidráulicas de la zona, la única forma de asegurar que
este efecto presa no se produzca es elevar la cota de la traza
para poder diseñar unas obras de drenaje de dimensiones
adecuadas. La zona está catalogada, según el Plan especial de
riesgo de inundación de las Islas Baleares, como zona de
riesgo de prioridad 3, peligro de vidas humanas y daño de
bienes alto, por lo que sería conveniente realizar un estudio en
profundidad y en conjunto de todas la cuencas, y dimensionar
correctamente las obras necesarias en base a dicho estudio.
Por lo anteriormente expuesto -diuen els auditors- se concluye
que en los términos en que está redactado el proyecto
constructivo y con las condiciones hidrológicas del entorno, a
día de hoy no sería recomendable la ejecución del mismo -del
projecte- debido al riesgo que presenta la disfuncionalidad de
los drenajes proyectados”
Miri, nosaltres amb un informe d’aquest tipus, aquest
projecte, no el farem, no el farem, encara que jo ja m’imagín el
que farien vostès. Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 15307/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a descentralització i unificació de l'112 i el
061.
La següent pregunta és relativa a la descentralització i
l’unificació de l’112 i del 061, que formula la Sra. Marián
Suárez.
LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades,
senyors diputats, és una pregunta que dirigim a la Sra. Costa.
Durant la seva compareixença quan exposava les línies
estratègiques de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia,
vostè va afirmar, i cito literalment, “millorarem els protocols
d’actuació i els recursos tecnològics del Servei d’Emergències
112, així com la seva presència a les altres illes, per habilitar, en
aquest cas a l’illa d’Eivissa, un centre de gestió integral
d’emergències”.
Nosaltres vàrem entendre, i així va sortir publicat en algun
mitjà, que aquesta possibilitat de procés descentralitzador també
inclogués el servei d’emergències 061. Per tant a més d’una
territorialització es produiria també una unificació d’ambdós
serveis. De fet li hem de dir que professionals sanitaris i
persones particulars ens han demanat per aquesta qüestió, i per
això també li feim la pregunta.
Des del nostre punt de vista pensam que tot el que sigui
apropar el servei als ciutadans i a les ciutadanes i tot el que sigui
territorialitzar és en el fons una millora de la qualitat del servei.
Per això li feim la pregunta: quan podrà comptar l’illa d’Eivissa
amb un servei descentralitzat i unificat de l’112 i el 061? Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Costa, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Suárez, en
primer lloc he de manifestar que des de la Conselleria
d’Innovació, Interior i Justícia estam treballant en la posada en
marxa, com he explicat en el debat d’aquests pressupostos, a
Eivissa d’un centre de gestió integral d’emergències que
ajuntarà en un mateix lloc la base d’operacions i el magatzem
de la unitat operativa d’emergències i una sala de crisi de gestió
telefònica del Servei d’Emergències 112, i amb ell que volem
fer és reforçar la presència d’aquesta descentralització de què
vostè parlava de la Direcció General d’Emergències a Eivissa
en un sentit global i no només a través de l’112.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Carbonero.
(Aldarull a la sala)

I pel que fa al treball del 061 dins el Servei d’Emergències
de l’112, li he de dir que en aquests moments estam treballant
en l’elaboració de la plataforma informàtica i que aquesta feina
es troba a dia d’avui al 50%. Una vegada establerta aquesta eina
tecnològica ens permetrà treballar de manera coordinada i
simultània dins la plataforma de l’112, com ja succeeix amb
altres organismes. Això representarà que el 061, a través de la
connexió informàtica, rebrà en temps real la mateixa informació
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que els operadors de l’112 introdueixen dins el sistema, i així
d’aquesta manera s’activaran de manera encara molt més ràpida.
Val a dir que el sistema d’avís també manté la telefonada
preceptiva per reforçar aquesta activació.
El sistema és també valuós per al Servei d’Emergències de
l’112 perquè a la vegada li permetrà conèixer on line les
informacions que el 061 introduirà dins la plataforma, i així
d’aquesta manera millorar la coordinació de qualsevol incident.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Costa. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Marián Suárez? No?
I.4) Pregunta RGE núm. 15297/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millorar la prevenció i el tractament
del càncer de mama.
Passem, doncs, a la següent pregunta. És relativa a millorar
la prevenció i el tractament del càncer de mama. La formula la
Sra. Rosamaria Alberdi. Té la paraula
LA SRA. ALBERDI I CASTELL:
Gràcies, presidenta. Bon dia, conseller. Vostè bé sap que el
càncer del mama, quant a al seva incidència, és una malaltia de
gran impacte. Jo no donaré xifres aquí, però per fer un resum
cada any moren a la nostra comunitat autònoma 100 dones
d’aquesta malaltia, i arreu de l’Estat espanyol en moren 6.000.
El càncer de mama constitueix la primera causa de mort per
càncer entre les dones, i encara que això és així la nostra
societat, a Espanya i a les Illes Balears, no tenim males dades
dintre dels països desenvolupats quant a incidència, quant a
tractament i quan a supervivència del càncer de mama, i això es
deu en gran part a les mesures de prevenció que des de fa molts
d’anys s’estan duent a terme en el nostre sistema sanitari.
Però hi ha un altre aspecte del càncer de mama que també
ens amoïna molt a tots els sanitari i a les dones, i a tota la
població en general, que té a veure amb el gran impacte que té
per les qüestions estètiques, socials i també simbòliques per a
les dones que el pateixen. Això vol dir que dintre del càncer de
mama no solament són importants les mesures de prevenció,
sinó les mesures d’atenció en què participen, com vostè bé sap,
moltes persones dintre del sistema sanitari, tant de diferents
especialitats mèdiques, com infermers, per descomptat, com
psicòlegs. Això vol dir que el càncer de mama necessita
prevenció i integralitat.
Jo sé, perquè vostè ho ha dit en moltes ocasions, que aquest
aspecte de la integralitat amoïna molt la nostra societat, i també
és una forta preocupació per part del sistema sanitari, perquè fa
molt temps que la vol donar i l’està donant, però segur que vol
millorar aquesta integralitat. Des d’aquesta perspectiva de la
prevenció i la integralitat, jo li faig la pregunta sobre quines
mesures, Sr. Conseller, ja té posades en marxa però també té
previst continuar posant en marxa el sistema sanitari balear per
ajudar a la prevenció però també al millor tractament del càncer
de mama.
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Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Alberdi. Sr. Conseller, Sr. Thomàs, té la
paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament des del primer dia la Conselleria de Salut s’ha
marcat com un dels seus objectius un abordatge estratègic de tot
el que fa referència a la malaltia del càncer, i evidentment, com
vostè diu, és molt important un enfocament integrat des de
l’àmbit de la prevenció, del tractament, del diagnòstic i del
tractament, i per tant un càncer que té una prevalença elevada
dins les dones és un tema important en el seu abordatge.
Evidentment és un tema que nosaltres pensam que si arribam
a un diagnòstic precoç avui en dia tenim una probabilitat d’èxit
relativa elevada, i per tant les nostres actuacions van bàsicament
en dues branques, una d’àmbit de prevenció i una altra en
l’àmbit de tractament, com vostè deia molt bé, amb una atenció
integral. I què hem fet respecte a la prevenció? Així com és
important la prevenció primària, en aquest tipus de malaltia el
que és molt important és la prevenció secundària, que vol dir
arribar al diagnòstic més precoç possible, perquè sabem que és
la clau; un diagnòstic precoç en aquests moments està suposant
xifres de supervivència en 5 anys superiors al 80%.
Per tant nosaltres ja vàrem prendre una decisió que era
ampliar a les dones a les quals oferíem aquesta mamografia
cada dos anys per passar de 50 a 65 anys a 50 a 69 anys, cosa
que aconseguirem l’any que ve i per tant població susceptible
enguany de rebre un cribratge són quasi 95.000 dones, tenim
una taxa de cobertura de mamografies molt correcta, de les
millors d’Espanya, i per tant donam passes en aquest sentit. I en
un altre que és molt important, que és el diagnòstic precoç però
sobretot agilitar els circuits interns que tenim dins el sistema de
salut.
Ja en el contracte de gestió d’enguany els nostres centres
sanitaris han treballat en dues línies; primer, en set dies des
d’una sospita de qualsevol metge de primària ha d’arribar a una
unitat funcional de mama perquè s’estableixin els procediments
necessaris per arribar al diagnòstic; i el segon compromís és que
en 30 dies es posi el tractament. Són dos compromisos per
contracte programa que nosaltres estam convençuts que han
millorat molt la capacitat de diagnòstic i la capacitat de
tractament i que properament ara, en el primer trimestre de l’any
que ve, tendrem l’avaluació d’aquest circuit. És important...
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Thomàs.
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I.5) Pregunta RGE núm. 15300/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a llotjadigital.com.
I.6) Pregunta RGE núm. 15298/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte PRAXIS.
Les preguntes números 5 i 6 han estat retirades.
I.7) Pregunta RGE núm. 15299/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a marca de "Producte Local".
Per tant passarem a la número 7, relativa a marca de
producte local, que formula la diputada Sra. Maria Torres. Té la
paraula.
LA SRA. TORRES I MARÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Comptar amb una marca de
qualitat, de garantia dels productes de les nostres illes, és de
gran importància perquè es creï una confiança en relació als
consumidors i també en relació als productors per donar uns
sortida fàcil en relació als productes de les nostres illes i,
diguéssim, de manera diferenciada perquè també cada illa valori
degudament els productes frescos dels productors de cada illa.
Per tant vull pregunta a la Sra. Consellera d’Agricultura i
Pesca quina valoració fa de la creació de la marca “Producte
Local” recentment presentada. Gràcies.

I en aquest sentit, ho valor positivament pels inscrits i a més
per l’acceptació. Ara ja dir que en aquests moments continuam
amb les adscripcions, continuam també i hem de posar en marxa
tota la dotació de material. Així mateix, també a principi d’any
tenim prevista una pàgina web per donar també més informació.
En definitiva, poder donar més viabilitat, poder comercialitzar
millor és un dels grans objectius per a aquesta competitivitat
que desitjam per als nostres productors, per als nostres pagesos
i per als nostres pescadors.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Amer. Vol la Sra. Torres fer ús de la
paraula? No.
I.8) Pregunta RGE núm. 15303/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a races autòctones de les Pitiüses.
Passem doncs a la següent pregunta, és la relativa a races
autòctones de les Pitiüses i la formula el Sr. Josep Juan
Cardona. Té la paraula.
EL SR. JUAN I CARDONA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, ens
interessa conèixer quina és la colAlaboració que té la Conselleria
d’Agricultura del Govern balear amb les associacions de
conservació de les races autòctones de les illes pitiüses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Torres. Sra. Amer, té la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):
Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, en faig una valoració
positiva, la marca de “Producte Local” té un objectiu ben clar,
vostè ho manifestava, identificar en el mercat aquests aliments
frescs que s’han produït a les nostres illes i per tant que tenen,
a més, un lligam responsable amb el territori.
Productors i distribuïdors ja inscrits en aquests moments ja
són prop de 400, per tant ens diu ja que és una xifra important
com per continuar endavant amb aquest procés.
Crec que en aquest moment, sobretot amb aquestes
dificultats econòmiques que ens trobam, que també els nostres
productors, tant en productes vegetals com en carn, com en
peix, tenguin identificada la marca és bàsic per a la
comercialització. Per tant, per assegurar també la viabilitat de
les nostres explotacions és important aquesta marca
identificativa, que ja dic, no és tan sols una etiqueta, també és
garantir la qualitat, és tota la traçabilitat del procés, des del
productor fins al consumidor.

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Sra. Amer, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Mercè Amer i Riera):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la colAlaboració que té
aquesta conselleria amb les associacions de criadors de races
autòctones i també amb les agrupacions racials jo entenc que és
important, és intensa i fructífera i, a més, en colAlaboració amb
els consells insulars tant d’Eivissa com de Formentera també
amb les finques colAlaboradores.
Però també el suport logístic, suport tècnic, tant d’un tècnic,
com d’un manescal, com d’un administratiu per a aquestes races
pitiüses, així com també ajudes en el Pla de desenvolupament
rural. I també aprofitam ajudes de l’Estat.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Amer. Sr. Cardona, té la paraula.
EL SR. JUAN I CARDONA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, veurà, jo no
pos en dubte, avui no venc discutidor, aprofiti-ho, avui jo no pos
en dubte l’esforç que vostè fa, però el problema que tenim és
que ha transcendit públicament que hi ha un grup important de
ramaders que estan disgustats amb la manera d’actuar de la
conselleria, entre d’altres raons perquè no se’ls escolta o no
se’ls té en compte, precisament a ells que són els que tenen
cura, els que duen endavant tots els projectes de conservació de
les races, perquè són ells els que tenen cura d’aquests animals
i els que tenen aquests animals.
Jo crec, Sra. Consellera, que és important, qualque altra
vegada ja li he dit, que tengui vostè contacte directe amb els
ramaders, amb els agricultors, amb la gent que fa el dia a dia de
l’agricultura. Per què? Precisament perquè tal vegada evitaríem
aquest disgust que escoltam o que veiem d’aquesta gent, això és
important, Sra. Consellera.
Crec que, a pesar de l’esforç, del suport que es pot donar a
les associacions, no arriba i no es fa tot el que es podria fer; és
en perill o es podria posar en perill el futur d’aquestes races. És
necessària, Sra. Consellera, la colAlaboració amb els agricultors,
amb els ramaders, i això és tal vegada el que menys fa la
conselleria, de vegades s’entretén amb la teoria, fa grans
projectes, fa grans coses, però llavors no arriben a res perquè els
que ho han de dur endavant no se senten identificats, no se
senten atesos, no se senten importants quan realment són els que
tenen més importància. Per això, li prec, Sra. Consellera, que
tengui en compte aquestes qüestions, que tengui en compte
aquests pagesos, perquè són pocs, són pocs, i si aquests pocs no
fan el molt que és tenir cura, dur endavant aquestes races, aviat
no en tendrem cap.
Moltes gràcies, Sra. Consellera.
LA SRA. PRESIDENTA:
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Crec que és important l’esforç que fem també amb les
agrupacions racials perquè es puguin convertir en races
autòctones; en concret a la gallina eivissenca hi hem dedicat
6.000 euros i al conill pagès 2.500. Però, a més, tenim ajudes
que hem donat en concret per a estudis, de 23.000 euros a
aquestes agrupacions racials de la gallina pitiüsa; ajudes també
de PDR.
Però, a més, també tenim la bona colAlaboració amb el
consell insular per a ajudes i programes a aquestes finques
colAlaboradores amb aquests ramaders. La Federació
d’associacions de criadors de races autòctones de les Pitiüses ha
manifestat clarament el suport a la tasca que es fa des d’aquesta
conselleria, conjuntament amb el Consell Insular d’Eivissa, i
també amb l’IBABSA. Per tant, seriositat i per tant una feina
que entenem que estam d’acord amb aquestes associacions.
Però bé, si vostè manifesta o sap de qualque ramader,
qualque grup de ramaders que estan en desacord, crec que el
procediment millor és que ens ho facin saber i per tant posar-nos
d’acord. Perquè, ja dic, fem un esforç important tant en races
autòctones com en agrupacions racials.
Dir, a més, que ja tenim en marxa la convocatòria del 2010
i parlant a més amb aquestes associacions de races autòctones
o d’agrupacions racials vaig tenir oportunitat, a un congrés de
FEDERAPES, un simposi de races autòctones de tota Espanya
que va tenir lloc aquí, a Son Real, i que vàrem oportunitat de
mostrar la satisfacció aquestes mateixes associacions de les
Pitiüses en relació al treball. Hem tengut, a més, una visita
recent del sector ramader d’oví aquí, per temes de qualitat, però
també hem tengut oportunitat, i segurament vostè hi va assistir,
a la Fira del món rural.
Per tant, suport i sobretot seriositat en aquesta qüestió, Sr.
Diputat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Amer.

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

I.9) Pregunta RGE núm. 15304/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a evolució del mercat laboral.

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

La següent pregunta és relativa a l’evolució del mercat
laboral, que formula el Sr. Cristóbal Huguet.

Sí, gràcies, presidenta. Sí, precisament sí que ho tenim en
compte, Sr. Juan Cardona, i amb les associacions de criadors de
races autòctones catalogades, parlam de l’ovella eivissenca i la
cabra pitiüsa, sí que tenim programes concrets, tant de
conservació com de llibre genealògic, com també de criadors,
participació a congressos i sobretot participació i organització
d’actes de difusió d’aquestes races.
En concret, miri, per a l’ovella eivissenca hem donat ja, el
2009, 60.000 euros, i per a la cabra pitiüsa, 60.000, però també
ajudes a programes sanitaris en l’ovella eivissenca, 25.000
euros, i també ajudes a les agrupacions racials.

EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, dia 3, el dia que va sortir l’estadística del
novembre del mercat laboral, vostè feia unes declaracions on
deia que apreciava un canvi de tendència. M’agradaria conèixer
en què basa aquesta opinió. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sí assenyalava que percebíem un petit i molt lent canvi
de tendència, i açò ho assenyalàvem després d’assenyalar i de
dir que la situació de l’atur i de l’afiliació són situacions molt
difícils, molt dures i que la crisi no s’ha superat ni fer-hi a prop.
I que la recuperació tant de la filiació com de l’atur són
recuperacions que es torbaran a arribar, i aquest és un element
clar, ben clar. I crec que des d’aquesta conselleria no hem
amagat la duresa de la crisi que afecta el mercat laboral en cap
moment.
Però sí també hem d’assenyalar, dins aquesta duresa de les
xifres i del nombre de persones aturades i de la caiguda de la
filiació, aquest canvi de tendència lent que visualitzàvem, que
es materialitza que d’ençà del mes de juny el comportament
intermensual de la filiació i de l’atur és millor que en els
mateixos mesos de l’any 2008; per exemple en tot el que fa
referència des del mes de juny d’enguany i de manera
ininterrompuda fins a finals de novembre, les variacions
intermensuals de la filiació del 2009, en comparació a les
observades el 2008, són més fortes en els mesos que creixen i
més fluixes en els mesos que l’activitat minva. I a tall
d’exemple, el mes de novembre, el mes en què la filiació
sempre baixa, l’ocupació enguany, el mes de novembre, va
baixar en 49.000 persones, quan l’any passat ho feia en 55.000.
I el mateix podríem assenyalar en el que fa referència a
l’atur. L’atur, el mes de novembre, va ser un 38% més baix que
el que es va produir l’any passat.
Per tant, repeteix, dins la gravetat de la situació del nombre
de persones aturades, del difícil que serà la recuperació de
creació d’ocupació, també és cert que des del mes de juny el
decreixement és i es manté d’una manera ininterrompuda i
constant.
LA SRA. PRESIDENTA:

desorientada de lo que entré, ¿estaré pagando el no ser de... posa el nom d’un partit-? I després continua: “¿Cómo pueden
tratar así a la gente? Cursos hay dos en el Consell de
Menorca, uno, para empezar en enero, sobre jardinería, 95
horas, y otro de 400 horas sobre plantas de compost”,
continua, no m’estendré més.
I açò ho relacionaré amb l’estudi econòmic del mes de
novembre del Banc d’Espanya. El Banc d’Espanya, que després
han titulat els mitjans: “El Banco de España constata el efecto
desánimo entre los parados”, havies llegit açò d’exemple, i açò
és cert. Però no només el desànim sembla que sigui en els
aturats, sembla que sigui també en els orientadors, dir-li a una
persona que no trobarà feina és un símptoma.
Jo crec, Sra. Consellera, que hem de ser conscients, que hem
de fer un esforç molt més ampli, el Govern sobretot, per intentar
que les empreses retinguin els seus empleats amb les ajudes que
hagin de menester perquè ho facin. I dos, ser conscients,
sobretot el Govern, que qualsevol problema de partit i de govern
no té res, res, res d’importància devora la importància de les
persones en atur i de les persones sense feina.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):
Moltes gràcies. Jo també li puc parlar i de nombres i de
nombres absoluts, repeteix, no hem amagat mai la duresa de les
xifres. Però també li he d’assenyalar que des del mes de maig a
novembre enguany hem recuperat 14.500 llocs de feina, i açò
també és una xifra; són pocs, pel nombre d’aturats que tenim,
però és una xifra de què anam recuperant, des del mes de maig
a novembre, hem recuperat 14.500 llocs de feina.

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sra. Presidenta. M’agrada manejar xifres absolutes,
més que percentatges, que permeten més jocs de paraules. Les
xifres absolutes i els gràfics mostren que, per primera vegada,
en més de 21 anys, el mes de novembre del 2008 i del 2009, el
nombre de persones d’alta a la Seguretat Social és cada vegada
més baix, el 2008 va davallar 8.000 persones, el 2009, 12.000
persones, en relació al mes de gener.
Però es que les més de 90.000 persones que ens mostren els
gràfics del mes de novembre en cap de les sèries històriques
s’ha produït.
A més, hi ha dues qüestions que m’agradaria ressaltar-l’hi,
miri, una, em permeti, Sra. Presidenta, és un correu electrònic
de fa més d’una setmana: “Ayer tenía hora con la orientadora
laboral del SOIB, terminó diciéndome que yo no encontraría
trabajo, que el que tenía que hacer era centrarme en un curso.
¡Como si hubiera para elegir! Salí de allí un poco más

I aquest és l’element, totes les mesures estan en marxa,
sempre ens podem trobar, ben segur, un orientador o un
informador que potser ben segur pot fer una feina molt millor.
Però ahir discutíem els pressuposts i les esmenes i vostè sap
perfectament que totes les mesures i tot l’esforç que fa el
Govern en matèria d’ocupació i formació, totes, innovant i
plantejant tot tipus de mesures, des de contractacions directes a
formació, a tot el que implica, es posen en marxa, ni una va
quedar cap proposta del Partit Popular de programa nou, no es
realitza, no hi ha cap més proposta ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló.
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LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):
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Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

És a dir que per tant la feina d’aquest govern, el compromís
amb els ciutadans és molt clar, hi ha de ser per part de tothom,
del Govern i de l’oposició.

Gràcies, Sr. Moragues. Sr. Pastor, té la paraula.
EL SR. PASTOR I CABRER:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Barceló.
LA SRA. CONSELLERA DE TREBALL I FORMACIÓ
(Joana Maria Barceló i Martí):
Esperam que també vostès hi colAlaborin. Gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
I.10) Pregunta RGE núm. 15305/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estabilitat del pacte de govern.
LA SRA. PRESIDENTA:
La següent pregunta és relativa a estabilitat del pacte de
govern, que formula el diputat Sr. Antoni Pastor. Té la paraula.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta és molt
senzilla: pot assegurar el Govern de les Illes Balears que la
signatura de l’anomenat “codi ètic”, fet a mida pel sastre del
Consolat de la Mar, és ver que una talla més grossa per si de cas
les festes de Nadal ens engreixessin un quilo o dos més, pot
assegurar l’estabilitat fins a final de legislatura?
Ens agradaria que ens contestàs en aquest cas el Govern.
La veritat, la veritat és que la persona que ens hauria de
contestar imagín que no em contestarà, no per falta en aquest
cas de voluntat, sinó perquè no pot, per qüestió del Reglament
del propi Parlament, el que ens hauria de contestar és el Sr.
Vicens, que és el qui ha donat estabilitat a aquests pressuposts,
el que ha aprovat aquests pressuposts i el que pot garantir al
president del Govern l’estabilitat fins al final de legislatura.
Moltes gràcies.

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Moragues, vostè li diu
codi ètic, el Sr. Aguiló li diu codi patètic; és a dir, la veritat és
que hi ha una mica de diferència del que vostè l’anomena al que
l’anomena el Sr. Aguiló, és a dir, ex-batle del Partit Socialista.
Llegiré un parell de retalls de premsa: “El PSOE se plantea
la ruptura y UM la dimisión de todos sus cargos”. Francesc
Antich: “Ha llegado el momento de que cada uno asuma sus
responsabilidades”; “UM no asiste a la junta de gobierno y
Calvo exige a Antich que mueva ficha”; “Antich a un paso de
romper el pacto y gobernar en minoría”; “El PSOE decide
romper con UM y habrá elecciones anticipadas si no se logra
la estabilidad”. Passaré a les darreres perquè n’hi ha moltes,
que diu: “Antich apuesta por mantener el poder en una
comunidad al borde del colapso”, i després: “Antich dice que
no hay alternativa y da la última oportunidad al pacto”.
La veritat és que nosaltres pensam que els motius pels quals
vostès han recomposat aquest govern i estan asseguts aquí no
són per motius d’interès dels ciutadans, són la seva pròpia
debilitat dels partits que conformen el pacte i davant la seva
incertesa de poder afrontar amb garanties un procés electoral.
No són per motius de crisi, perquè em creguin que els pitjors
escenaris de tots els que vostès han plantejat no és un altre que
el que vostès segueixin governant. Vostès diuen: les eleccions
anticipades són un mal; és ver, el mal és que vostès avui
continuïn en aquestes cadires.
En temps de crisi els ciutadans d’aquesta comunitat el que
necessiten és un govern ilAlusionat, no un govern desilAlusionat,
un president d’un govern fort i no un president dèbil.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Pastor.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Sra. Presidenta, és a dir, li demanaria la mateixa generositat
que ha donat als altres membres.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
Miri, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Moragues, té la paraula.
Ja l’està acabant.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Pastor, hem
incorporat al pacte de govern un codi ètic perquè, davant una
situació que quan vam firmar el pacte a principi de la legislatura
no era previsible. Per tant, aquest pacte té com a intencionalitat
donar una més llarga vida a aquest pacte, al qual auguram, com
dic, una llarga vida.
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EL SR. PASTOR I CABRER:
Aquí només hi ha un culpable, que és el Sr. President. I avui
ja sent al carrer una frase que es va fer famosa a la passada
dècada al Congrés dels Diputats, la traduiré i la duré a aquest
Parlament: vagi-se’n , Sr. Antich, vagi-se’n.

I.11) Pregunta RGE núm. 15155/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts regressius en matèria de
d'educació i salut.
LA SRA. PRESIDENTA:

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

La següent pregunta és relativa ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, tinguem la festa en pau.

Sr. Moragues, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

La següent pregunta és relativa a pressuposts regressius en
matèria d’educació i salut. La formula el Sr. Francesc Fiol, té la
paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Pastor, jo li vull
refrescar també un poc la memòria, vostè ens ha refrescat ara les
notícies o algunes notícies aparegudes i que tothom tenim molt
present. Efectivament, aquesta comunitat va passar una situació
compromesa, per raons d’integritat, d’ètica, no de patètica, sinó
d’ètica. Quina va ser l’actitud del Partit Popular quan va ser
cridat pel Govern de la comunitat autònoma per parlar de la
situació que vivia aquesta comunitat autònoma? No es van
presentar, açò és l’aportació que fa el Partit Popular quan
aquesta comunitat efectivament passa una situació compromesa.
Primera qüestió.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Segona qüestió. Miri, aquest codi serà patètic o de talla gran,
m’és ben igual, com el vulgui qualificar, vostès l’apliquin al seu
grup, si són tan valents l’apliquin al seu grup i si troben que
aquest acord ètic o patètic ha d’anar més enllà, venguin, ens
seiem i fem un de més gros. Mai no ens trobarà més endarrera
de vostès, mai, vostès van darrera nosaltres, nosaltres darrera
vostès no hi anam més.
(Remor de veus)
Sí, sí, no, és així; vostès apliquin el codi ètic aquest que
vostès desqualifiquen tan radicalment, l’apliquin al seu grup, a
veure què passa. I si troben que és poc, en fem més, si troben
que és poc, no, no, en fem més, ...
(Remor de veus, petita cridòria i petit aldarull)
..., a vostè també, Sr. Rodríguez, a vostè també li apliquen,
a vostè també.
Tercera cosa i darrera, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, hi ha un
escenari pitjor que el que vostè planteja, que és que si no
governéssim nosaltres, tornessin vostès, perquè vostès són els
causants de quasi tots els mals ètics que passa aquesta comunitat
autònoma.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, senyores i senyors
diputats, davant la sorpresa general de l’afició, del públic
convidat, del Govern, dels mateixos diputats i molt
especialment dels diputats de les bancades del Partit Socialista
ahir es varen aprovar els pressuposts d’aquesta comunitat.
Deixin-me dir per tant que la pregunta que era una pregunta
feta avantmatx, adreçada a convèncer el president que no fos el
primer president d’aquesta comunitat que duia uns pressupostos
regressius en matèria de sanitat i d’educació en aquesta cambra,
l’objectiu d’aquella pregunta ja no és possible perquè
naturalment la pregunta es va ajornar -perquè el president tenia
feines a Madrid, llavors hem sabut quines, naturalment no es va
poder fer-, avui s’ha de dir que sorprèn que persones que estan
assegudes aquí i que han fet discursos molt radicals en matèria
de sanitat i en matèria d’educació hagin votat aquests
pressupostos.
Demanaria a la Sra. Alberdi què hagués passat si haguéssim
estat nosaltres els que haguéssim duit aquests pressupostos a
aquesta cambra, un retall en matèria d’educació, un retall en
matèria de sanitat. Només pensar-ho em posa els pèls de punta,
el que hagués passat aquí si haguéssim vengut, el Partit Popular,
amb uns pressupostos regressius en matèria d’educació i en
matèria de sanitat.
En definitiva, president, el convidava quan vaig redactar
aquesta pregunta a una reflexió, a no ser la comunitat que retalla
l’educació i la sanitat. Avui no és possible ja aquesta revisió...
perquè les esmenes que resolien aquesta situació varen ser
rebutjades per la majoria. Es dirà -i és veritat- que hi ha menys
recursos, que hi ha menys doblers per fer els pressupostos, però
no s’ha de perdre de vista que aquí els dos anys passats s’han fet
uns pressupostos inacceptablement expansius, d’un 15% més fa
dos anys, se’ls va advertir que això no funcionaria i els fets ens
han donat la raó.
(Aplaudiments)

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Alguns aplaudiments, cridòria i aldarull)

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, bé, comprenc que
efectivament havia fet la pregunta abans i per tant, la pregunta
arriba fora de temps. Efectivament, ara queda un poc
desdibuixada. El que li puc dir, vostè ja ho ha contestat, aquesta
comunitat autònoma ha tengut una baixada de 1.000 milions
d’euros de recaptació i per tant, efectivament això es veu dins
els pressuposts, sense perjudici que la part social com no pot ser
d’altra manera baixa manco que altres apostes del Govern.
Aquesta és l’explicació que ja s’ha donat durant tot el tràmit
del pressupost.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President, per la resposta, som l’única comunitat
que retalla en matèria d’educació i en matèria de sanitat d’una
forma tan evident i tan radical. Patirà la qualitat assistencial,
naturalment, no es podran fer les substitucions dels metges,
alguns experts han dit que el que està pressupostat per Farmàcia
només basta per pagar els deutes que tenim pendents de
Farmàcia. No pagarem a ningú enguany en temes de Farmàcia.
En temes d’educació, la mateixa rectora de la Universitat ja
parla de fer numerus clausus a la Universitat i àrees importants
com formació professional, tan necessari si volem una societat
de la tecnificació i del coneixement, queden retallades d’una
manera notable.
En definitiva, Sr. President, aquest no és el camí de la
millora de la nostra societat, i ho sap molt bé.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol, en l’àmbit de la
universitat i d’educació no li contaré el que fan a altres
comunitats autònomes perquè crec que no és el cas. L’únic que
li vull donar són algunes dades. En dos anys, efectivament, del
2008 al 2009 la Conselleria d’Educació ha pujat un 21%. En dos
anys, del 2008 al 2009, la Conselleria d’Afers Socials, ha pujat
un 26%. Els recursos per a la Llei de dependència s’han
incrementat en un 181% des del 2007. Els recursos per a la
renda mínima han crescut un 17% d’ençà del 2007 i els recursos
destinats a consorcis sociosanitaris han crescut un 133%, també
des del 2007.
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Per tant, la feina que ve fent el Govern des del 2007 fins ara
fa predir cap a la ciutadania que efectivament no tendran falta,
mancança de serveis assistencials.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Antich.
I.12) Pregunta RGE núm. 15306/09, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a governabilitat de les Illes Balears.
La següent pregunta és relativa a governabilitat de les illes,
la formula el Sr. Francesc Fiol. Té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, senyors diputats, la
pregunta, que està formulada de la següent manera: com valora
el Molt Hble. President del Govern els darrers esdeveniments
que han posat en dubte la governabilitat de les Illes Balears?,
mereix un aclariment.
Mereix un aclariment perquè són tants els esdeveniments, li
passen tantes coses a vostè i al seu govern que és precís
especificar de què parlam, perquè si no això mereixeria ja una
autèntica interpelAlació per poder parlar de tots els problemes
que tenen vostès dins aquesta majoria que governa aquesta
comunitat.
Li demanaria tres qüestions concretes, tres esdeveniments
concrets: la crisi mal resolta -en el nostre parer- mitjançant
aquest document conegut com codi ètic que va patir aquest
govern fa uns seu dies; segona qüestió, la crisi (...) que pateix
l’Ajuntament de Ciutat de la qual vostè d’alguna manera se’n
desentén, però pens que com a president de la comunitat no pot
deixar de ser un referent la capital de la comunitat autònoma i
la situació política que passa i tercera, les declaracions que avui
matí mateix ens sorprenen del diputat Sr. Vicens dient que no se
sent vinculat a la majoria d’aquesta comunitat.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Fiol. Efectivament, Sr.
Fiol, no li amagaré que vivim una situació de singularitat i que
efectivament si hi ha hagut una crisi és perquè hi havia
problemes. La idea precisament de tractar aquesta crisi era
intentar resoldre aquests problemes, malgrat que aquesta
legislatura està afectada per alguns problemes que afecten de
manera molt important la feina de les institucions. Per tant,
aquest president, allò que intenta és vèncer aquestes situacions.
Sr. Fiol, amb aquesta idea -amb aquesta idea- he fet feina tots
aquests dies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sr. Antich. Sra. Fiol, té la paraula.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President. Pensam que l’acord al qual varen
arribar era un simple salconduit per aprovar els pressupostos i
arribar a dia 1 de gener, però pensam sincerament que la
situació de crisi institucional i política, dins el conjunt d’aquest
parlament i del conjunt d’aquest govern, persistirà.
Persistirà per diverses raons, però no -i ho vull deixar ben
clar-, podem acceptar que es digui com s’ha dit aquí abans i s’ha
dit en molts de cercles impunement que ara la culpa de tot això
és del Partit Popular. És a dir, ara la culpa és de si un dia vàrem
anar o no a una reunió al Consolat de la Mar. No, Sr. President,
no ens doni la culpa d’aquesta crisi. Aquesta crisi l’han
fabricada vostès, l’ha fabricada la majoria que hi ha en aquests
moments.
Vostè fa una cosa que em sembla de certa irresponsabilitat
que és plantejar el debat en uns termes que no em semblen
seriosos. És, almenys així ho va fer a la roda de premsa famosa
de fa deu dies, o se’m dóna suport i govern amb minoria o amb
majoria, però amb suport o avançam les eleccions
autonòmiques. Crec, Sr. President, que els propers dies, les
pròximes setmanes haurà d’explorar altres possibilitats, altres
possibilitats que el Reglament, que l’Estatut d’Autonomia li
dóna i les haurà d’utilitzar perquè probablement no li quedarà
més remei.
Aquesta majoria d’avui està en dubte. Aquesta majoria
d’avui..., es podrà dir “ahir va salvar ni més ni menys que els
pressuposts, el debat més important per a la comunitat”. És
veritat i de quina manera i quina penada que passaren, però
tendrà avui majoria? Tendrà majoria demà? El març, quan dugui
la llei que ha promès als ciutadans de les Illes Balears, tendrà
majoria per aprovar aquestes lleis? A què estam abocats, Sr.
President? A què estam abocats?
El convid que reflexioni sobre les moltes possibilitats que
l’escenari polític ens obrirà, però el convid també...

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol pel to de la
contestació. Miri, no planteig que la crisi sigui culpa d’uns o
altres. El que he dit és que hi ha una determinada situació i és
una determinada situació la que s’ha d’afrontar. Vostè em diu
“no em parli de si vàrem venir o no al Consolat de la Mar”. Sr.
Fiol, em vaig acomiadar a les dotze i mitja del vespre del
Foment de Turisme del president del Partit Popular dient-me el
president del Partit Popular “demà ens veurem president al
Consolat”, així em vaig acomiadar jo.
Li diré una cosa, m’és igual el que venguin a dir o no al
Partit Popular, és més ho respect. Respect la postura del Partit
Popular. El que no em sembla lògic és que si un president crida
a un grup de l’oposició, aquest grup de l’oposició no vagi a la
reunió del president. No em sembla lògic, Sr. Fiol, no em
sembla lògic perquè jo essent diputat, essent president, essent
portaveu de l’oposició vull dir, i estan en distints àmbits quan el
president de la comunitat m’ha cridat he anat a la reunió del
president.
Per tant, no és que doni... no és que cregui... Sr. Fiol, no és
que cregui que aquesta situació sigui la que efectivament hagués
pogut donar totes les solucions, però sí que li vull dir, Sr. Fiol,
que hi ha hagut una actitud per part del president de parlar amb
tothom d’una situació que ha descrit, efectivament, singular i
amb molts de problemes. Vostès, a la reunió podien exposar el
que volguessin exposar.
Li diré més, Sr. Fiol, aquest president per temes d’estat, per
governabilitat, perquè els ciutadans i ciutadanes estiguin bé,
aquest president, tornarà cridar el Partit Popular. Tornarà cridar
el Partit Popular per parlar amb ell. En pot estar ben segur,
tornarà cridar el Partit Popular perquè aquest president creu que,
efectivament, en la situació de crisis que patim i que la gent
pateix fora tots hauríem de fer molts d’esforços per intentar
servir el millor que poguéssim la ciutadania.
Crec que hi ha qüestions d’estat que fan, han de fer possible
que els dos partits majoritaris es puguin asseure. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. FIOL I AMENGUAL:
Acab, Sra. Presidenta, que no ho plantegi només des de la
radicalitat: o se’m dóna la raó o hi ha eleccions anticipades.
Gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Antich, té la paraula.

II. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei de mesures urgents en matèria d'ordenació del
territori i medi ambient.
Passam al segon punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació sobre la validació o derogació del Decret Llei de
mesures urgents en matèria d’ordenació del territori i medi
ambient, Decret 4/2009, de 27 de novembre, amb la rectificació
d’errades materials publicades al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
177, de 5 de desembre del 2009.
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Hi ha intervenció per part d’algun membre del Govern?
Algú em demana la paraula?
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Crec que l’emoció de les preguntes ha fet que no
m’escoltassin quan parlava del Decret de mesures urgents en
matèria d’ordenació del territori i medi ambient.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Sí, Sra. Presidenta, present les meves disculpes a la
Presidència de la Cambra perquè evidentment estava en una
altra conversació i no me n’havia adonat que reclamava la
presència del Govern per demanar la convalidació del Decret
Llei 4/2009, perquè em pensava a més que li tocava primer al
conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori.
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, el
Decret Llei 4/2009, de 27 de novembre, de mesures urgents
d’ordenació del territori i medi ambient, que avui presentam a
la Cambra per a la seva convalidació pretén com indica el text
articulat -i ho llegesc textualment- “introduir una sèrie mínima
de modificacions legals que han de permetre resoldre problemes
molt concrets, però que són necessaris per coadjuvar en un
impuls l’activitat econòmica amb implicacions ambientals en
diferents zones de la nostra comunitat autònoma”.
Com saben, senyores i senyors diputats, aquesta no és la
primera vegada que el Govern adopta amb participació
parlamentària posterior mesures vinculades a garantir la
compatibilitat entre l’activitat econòmica sostenible i el nostre
patrimoni natural. La Llei 4/2008, de desenvolupament
territorial sostenible, la Llei 5/2008, d’obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública, o la Llei 6/2009, de mesures
ambiental per impulsar les inversions i l’activitat econòmica, en
són tres bons exemples.
M’han sentit dir no poques vegades, dimarts mateix ho vaig
repetir en aquesta cambra, que el Govern dóna suport a
l’economia productiva perquè el 2010 tothom es pugui preparar
per sortir de la crisi i ho feim des de diferents àmbits, mitjançant
un ambiciós programa d’inversions pròpies de 676 milions
d’euros o d’un conjunt d’actuacions adreçats al sector del
comerç, la indústria, l’energia, el sector primari i el turisme que
disposarà de 172 milions d’euros més, però també ho feim
mitjançant l’aprovació de normes com aquesta que permetran
realitzar inversions i agilitar tràmits administratius que al mateix
temps aporten seguretat jurídica a situacions urbanístiques i
territorials.
Per aquests motiu, el decret llei que avui presentam té una
importància rellevant. En una època d’evidents dificultats
econòmiques com la que ens ha tocat viure dóna solucions
concretes a problemàtiques especials. Això ens ajuda a avançar.
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Els articles 1 i 2 impliquen de manera directa la delimitació
i l’ordenació d’espais dotacionals d’àmbits supramunicipal tant
a l’illa d’Eivissa com a Menorca. Aquests espais -i parl dels
terrenys de l’antic aquarterament de Sa Coma a Eivissa i de la
delimitació i declaració d’utilitat pública del Centre
d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera de l’illa de Menorca
a S’Enclusa són necessaris per al desenvolupament ambiental,
social i econòmic d’ambdues illes.
L’article 3 permet de manera transitòria i provisional atorgar
llicències per a habitatges unifamiliars sense que s’hagin
connectat al servei general de clavegueram amb la condició que
ho facin en un termini màxim de dos anys.
Els articles 4 i 5 ajornen els deures en relació amb el
certificat d’aptitud del caçador i l’ordenació del terrenys lliures,
és a dir, els terrenys no vedats de caça fins a l’any 2012 o fins
a dos anys després d’haver-se fet efectiu el traspàs als consells
insulars.
Pel que fa als terrenys de l’antic aquarterament de Sa Coma
a l’illa d’Eivissa el decret llei ordena el sistema general
d’equipaments i infraestructures perquè els edificis i les
instalAlacions preexistents es puguin rehabilitar i assignar uns
usos provisionals mentre el consell insular redacta i aprova el
pla especial. Açò permet d’una banda avançar les obres i
conseqüentment crear o, si més no, mantenir llocs de treball i,
de l’altra, palAliar el dèficit històric en infraestructures de
caràcter autonòmic i supramunicipal que pateix Eivissa, així s’hi
podrà ubicar des d’un campus universitari fins a un centre
d’emergències o unes instalAlacions esportives. El decret llei
també permet implantar infraestructures d’interès insular que
estiguin justificades per raons ambientals, com ara és el cas de
la nova depuradora de Vila. Els puc dir que en una primera fase
està previst que s’inverteixin a Sa Coma al voltant de 50 milions
d’euros en aquestes infraestructures que els acab de mencionar.
Per poder ordenar aquest sistema general d’equipaments i
d’infraestructures s’han hagut d’ajustar els límits de l’Àrea
Natural d’Especial Interès, en tot cas, senyores diputades i
senyors diputats, segons els informes de la mateixa direcció
general d’Ordenació del Territori, sortim guanyant amb el
reajustament perquè ara tindrem, disposarà aquesta ANEI d’1,3
hectàrees més de protecció.
En el cas de Menorca la delimitació i declaració d’utilitat
pública del Centre d’Interpretació de la Reserva de la Biosfera
de S’Enclusa a Ferreries fa possible l’expropiació del camí
d’accés al centre d’interpretació i possibilita expressament la
titularitat pública i la urgent ocupació d’aquests terrenys.
També declara com inversions d’interès autonòmic les
destinades a la implantació del centre i a la millora del camí
d’accés, també amb la finalitat última d’agilitar tràmits
administratius.
Recentment el president del Govern i el president del
Consell de Menorca han signat un conveni d’inversió per més
de 7 milions d’euros per construir el centre d’interpretació al
qual he fet referència.
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L’article 3 del decret regula les excepcions del servei de
clavegueram. Front a l’obligatorietat dels sector urbans o
urbanitzables de tipologia d’habitatge unifamiliar aïllat de
disposar d’un servei de clavegueram per obtenir llicències
d’edificació el decret llei permet una situació d’excepcionalitat
amb una durada de dos anys a partir de la seva entrada en vigor,
això només si al plantejament general o al seu pla parcial no
està previst que l’evacuació d’aigües es faci pel sistema de
clavegueram.
Així serà possible demanar llicència d’edificació per a
habitatges unifamiliars aïllats sense tenir servei de clavegueram
durant dos anys a partir de l’entrada en vigor del Decret Llei
però amb una sèrie de condicions. Primer caldrà avalar el cost
d’instalAlació del clavegueram. En segon lloc, durant el primer
any en els casos d’urbanitzacions sense clavegueram, els
ajuntaments hauran d’aprovar un projecte de dotació de serveis
en el qual s’haurà d’incloure la xarxa d’aigües residuals i la
connexió a un sistema de depuració; durant el segon any s’haurà
d’executar i posar en marxa el servei de clavegueram; i en
acabar aquests dos anys de termini totes les edificacions hauran
d’estat connectades als sistemes de clavegueram i depuració.
Totes les llicències de les edificacions sotmeses a aquestes
condicions a les quals acab de fer referència hauran de tenir un
informe previ de la Direcció General de Recursos Hídrics de la
Conselleria de Medi Ambient, i només en el cas que comptin
amb aquest informe favorable es podrà atorgar la llicència.
Finalment, com que encara està en procés de negociació el
traspàs efectiu de les funcions i els serveis inherents a la
competència en matèria de caça i pesca fluvial als consells
insulars, els dos darrers articles del Decret Llei, el 4 i el 5,
ajornen, com els he explicat al començament de la meva
intervenció, els deures en relació amb el certificat d’aptitud del
caçador i també l’ordenació cinegètica dels terrenys
d’aprofitament comú fins al 2012 o fins dos anys després
d’haver-se fet efectiu el traspàs als consells insulars. El Decret
Llei dóna ara continuïtat, encara que amb caràcter provisional,
a la tasca del govern en aquestes matèries fins que siguin
assumides pels consells insulars.
En definitiva, senyores i senyors diputats, aquest decret llei
pretén simplificar tràmits i contribuir a la reactivació econòmica
en un moment d’especials dificultats i per tant esper que
entenguin la importància i la transcendència que aquesta norma
té per a la nostra ciutadania. És urgent i convenient que
s’aprovi, el nostre país en sortirà beneficiat, i és per açò que
deman a la Cambra la seva validació. Moltes gràcies, senyores
i senyors diputats.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Moragues. Intervencions dels grups que
ho vulguin fer a favor. Per part del Grup Mixt la Sra. Marí té la
paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
començant dient que votarem a favor de la validació d’aquest
decret llei.
A l’hora de comentar-lo, aquest decret llei 4/2009, de 27 de
novembre, de mesures urgents en matèria d’ordenació del
territori i medi ambient, m’estalviaré de comentar aspectes
referents a la delimitació i declaració d’utilitat pública del
centre d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de l’illa de
Menorca a S’Enclusa, a Ferreries, tot deixant-ho a la
consideració del Govern, a qual faig confiança, i sobretot a la
consideració dels colAlegues de Menorca, als quals faig més
confiança encara per tractar-se d’una qüestió referent a la balear
septentrional.
Tampoc no comentaré la part més específicament tècnica
referida al clavegueram, que també trob de sentit comú tal i com
apareix reflectida en el Decret Llei. Així mateix la modificació
que fa referència a la Llei de caça i pesca fluvial, tot i que com
a eivissenca i tenint en compte que se suposa que Eivissa és
l’única de les Balears que té un riu reconegut, potser hi hauria
de dir alguna cosa. Crec, emperò, que la pesca fluvial de tot
l’any al riu de Santa Eulària no arribaria, de veritat que ho pens,
a omplir un trist cove. De tota manera pensam que la
intencionalitat del Govern en aquest tema no ha estat altra que
complir la Llei del 6 del 2006. De retruc la intenció és que
també la compleixin els consells insulars. Tot plegat ha d’anar
així mentre no s’acabin de traspassar i, per tant, d’assumir les
competències en aquesta matèria pels respectius consells
insulars.
Pel que fa a l’ordenació general d’equipaments i
infraestructures supramunicipals de Sa Coma a l’illa d’Eivissa,
sí que m’agradaria fer-hi algunes consideracions. En primer
lloc, atenent a la situació geogràfica de Sa Coma, hem de tenir
en compte que es troba al punt de convergència de tres
municipis diferents, el de Vila, el de Santa Eulària i el de Sant
Antoni de Portmany. L’àrea de Sa Coma ha tengut des de la
seva inauguració un ús militar. Amb el pas del temps, emperò,
les dotacions de les Forces Armades a Eivissa varen anar
reduint-se fins a ocupar un àmbit pràcticament simbòlic, de
manera que s’ha vist clara l’oportunitat de canviar els antics
usos militars de Sa Coma per poder-ne fer de civils, necessaris
per al conjunt de l’illa i de la societat d’Eivissa.
Per poder-ho fer, emperò, calia incidir sobre el planejament
urbanístic. Com vostès saben perfectament, senyores i senyors
diputats, la remodelació de Sa Coma i el trasllat a aquestes
dependències de diversos organismes, com ara la seu eivissenca
de la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Oberta de
Catalunya, la UNED, la universitat a distància, i totes altres
infraestructures educatives, constitueix segurament el projecte
d’infraestructures més important que s’ha fet a Eivissa des de fa
molt de temps. Es tracta, per tant, de remodelar Sa Coma, de
canviar-ne els usos, d’adaptar-ne les necessitats als nous usos i
de no interferir en la protecció de les àrees naturals ni en
l’entorn, mantenint un respecte escrupolós envers el medi
ambient.
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I si aquest ús és fonamental, també ho és l’altre que ha de
tenir Sa Coma: ser la ubicació de la nova depuradora. Resulta
del tot necessari que Eivissa compti amb una nova depuradora,
donat que la capacitat de la vella que teníem des de fa temps es
troba al límit, i en poc temps la situació podria arribar a ser del
tot insostenible. De fet cada estiu ja ens trobam en unes
circumstàncies que no són acceptables. Som conscient que el fet
d’arribar a la decisió que la depuradora estigui ubicada a Sa
Coma ha d’implicar un esforç per part de la Conselleria de Medi
Ambient, però al cap i a la fi ha prevalgut el consens sobre
equilibris difícils i complicats.
Per tant consider que el Govern, fent aquest decret, fa el que
pertoca. S’haurà de canviar lleugerament la delimitació de
l’àrea de protecció natural, però el seu volum augmentarà amb
la nova delimitació, de manera que malgrat afectar-ne un tros es
guanyarà espai protegit. S’ha aplicat el sentit comú en uns
moments en què els temes territorials tot sovint desperten tots
els sentits excepte el menys comú dels sentits, el sentit comú.
D’altra banda s’estableix clarament que s’hauran d’adoptar
mesures d’integració paisatgística que també podran afectar
zones confrontades de l’àmbit delimitat, i s’hi estableix també
que l’adopció d’aquestes mesures podrà anar acompanya de la
implantació d’usos relacionats amb l’educació ambiental.
En resum, entenc que es tracta d’un decret llei necessari, que
agilitarà les obres de remodelació d’un espai com Sa Coma, que
ha de ser de gran utilitat per a l’illa d’Eivissa i que tot plegat es
durà a terme en el marc d’uns criteris de sostenibilitat i de
respecte envers l’entorn i el medi ambient.
Moltes gràcies.
(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca té la paraula..., no hi ha intervencions. Pel Grup
Parlamentari Socialista... Ah, perdó, perdó. Té la paraula el Sr.
Melià.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt
breument des d’Unió Mallorquina volem anunciar el vot
favorable a la convalidació d’aquest decret llei. Coincidim
plenament amb els arguments exposats pel conseller de
Presidència i per tant, com sempre, intentarem evitar
repeticions.
Es tracta en aquest cas del Decret Llei 4/2009, de la seva
convalidació, i és un decret llei que bàsicament fa dues coses:
aprova dues normes relatives a sistemes generals, territorials, i
dues normes de caràcter temporal. No és la primera vegada que
en aquest parlament i en aquesta legislatura discutim decrets llei
que tenen per finalitat establir sistemes generals territorials; hi
ha hagut altres exemples relatius a hospitals que s’han aprovat
per unanimitat, i per tant entenem que les necessitats d’oferir
serveis públics, la necessitat de resoldre problemes puntuals que
venim arrossegant des de fa molt de temps, és evident que
imposen una via ràpida, extraordinària i urgent per donar una
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resposta eficaç a la ciutadania, i en aquest cas molt especialment
en el cas de la depuradora de Vila d’Eivissa, que és una
reclamació a crits que es ve perllongant en el temps fa molts
d’anys, i en el cas de la Reserva de la Biosfera, del centre
d’interpretació de la Reserva de la Biosfera de Menorca,
evidentment és una inversió, com deia el conseller, de molts de
milions, que ajuda a impulsar l’economia turística de Menorca,
i per tant ens pareix també d’una urgent i d’una extraordinària
necessitat tirar endavant aquest projecte i llevar tots els
entrebancs que pugui tenir per a la seva materialització.
Després la segona part d’aquest decret llei són dues normes
de caràcter temporal. Tampoc no és la primera vegada que
parlam i es discuteix i es debat en aquest plenari un decret llei
que conté normes de caràcter temporal. El Decret Llei 1/2009
ja en té moltes, de normes de caràcter temporal. Per tant del que
es tracta en aquest cas és d’ajustar la normativa a una situació
fàctica, que no és el que voldríem però que és la realitat que
tenim; m’estic referint lògicament al tema de caça: s’havia de
produir una transferència d’aquesta competència i els consells
insulars no accepten aquesta transferència perquè consideren
que no hi ha dotació econòmica suficient. No importa tornar a
posar de manifest i a posar damunt la taula la situació
econòmica i pressupostària, ja que ahir i despús-ahir vàrem tenir
una discussió llarga sobre la caiguda d’ingressos i la contenció
pressupostària que s’ha hagut de fer. A conseqüència d’això
evidentment els consells insulars consideren que no poden
acceptar aquesta competència de caça i, per tant, s’ha de donar
una continuïtat a la gestió de caça, i el que pretén aquest decret
llei en aquesta matèria és permetre aquesta continuïtat i que no
hi hagi un buit que impossibiliti emetre certificats i continuar les
tramitacions normals i habituals i necessàries per a tot el sector
de la caça.
I la segona norma de caràcter temporal és la norma relativa
al clavegueram. Aquí s’uneix aquesta norma amb el Decret Llei
1/2009 i amb la previsió que es puguin fer obres d’urbanització
conjuntament, a la vegada, que es fan obres d’edificació. Si en
aquest moment en virtut d’aquest decret llei es poden fer
urbanitzacions i es poden donar llicències d’edificació per a
edificis plurifamiliars, i això és possible, el que no té sentit i el
que consideram un greuge comparatiu és que, en aquelles
urbanitzacions unifamiliars on no hi ha risc de contaminació
d’aqüífers perquè s’estableix un informe previ dels recursos
hídrics, i que els seus propietaris varen complir amb tots els
seus deures urbanístics en el seu moment, varen formar part de
la junta de compensació, varen pagar tots els serveis -accés
viari, aigües netes, enllumenat elèctric, etc., etc.-, i resulta que
en el seu moment no se’ls va exigir xarxa de clavegueram,
resulti que aquests propietaris que han complit, que han fet tot
el que havien de fer, que tenen un sòl urbà i que tenen un solar
que ve pagant les seves contribucions, els seus impostos, etc.,
etc., de cop i volta s’hagin trobat amb una situació molt de
greuge comparatiu en relació a aquells altres propietaris que
inicien una urbanització en aquests moments o que estan en
execució d’urbanitzacions. Entenem que això s’ha de resoldre
i que és una mesura que impulsa i dóna una ajuda a un sector
econòmic que ho està passant realment malament com és el
sector de la construcció. Per tant des d’aquest punt de vista té
tota la lògica també la incorporació d’aquesta norma temporal.
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Per tot això Unió Mallorquina votarà favorablement la
convalidació. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara sí, pel Grup Parlamentari
BLOC, li ho he de tornar a demanar. No vol intervenir? Pel
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Boned té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
no repetiré, ni tenc la més mínima intenció de fer-ho, els
arguments que ja en defensa del decret s’han expressat aquí per
part del conseller i dels portaveus que m’han precedit. Tampoc
no entraré ja en el contingut minuciós de cada una de les
propostes que es fan en aquest decret perquè crec que també, en
base a aquestes intervencions, ja està prou clar.
El que sí vull fer són algunes consideracions sobre el sentit
d’aquest decret llei i algunes consideracions dirigides
especialment a l’oposició. Jo en aquests moments desconec quin
serà el sentit de la intervenció del Partit Popular. Conec les
declaracions que s’han fet en dies anteriors al d’avui que
manifestaven clarament quina és la postura respecte dels dos
decrets que estan a debat avui. He pogut llegir -no sé si serà
així- que en principi es considerava el vot en contra d’aquest
decret que en aquests moments és objecte de debat.
Els arguments que s’han ofert els he de dir clarament que no
m’han agradat, no m’han agradat mica. Cadascú té el seu dret
de defensar-los, i com que crec que alguns de vostès, no
d’aquesta legislatura, també de l’anterior, em coneixen, saben
que a vegades les meves intervencions es caracteritzen per ser
molt radicals i contundents en determinades ocasions. Però avui
no ho vull fer així, avui no ho vull fer així, no, senyors diputats.
Crec que val la pena donar una nova oportunitat a tots, donarnos a tots una nova oportunitat i, els arguments radicals, els he
deixat a la carpeta, allí dins, i no els pens utilitzar; he vengut
amb la publicació al BOIB del decret, i aquí és, però els
argumentaré per què, crec que hi ha arguments de pes que
justifiquen que tenguem encara un petit fil d’esperança que les
coses puguin ser d’una altra manera de com s’han anunciat fins
ara.
Per part del conseller, especialment, s’ha fet especial
referència a les bondats que aquest decret suposa per combatre
una greu situació econòmica. És veritat que l’execució de tot el
llistat d’infraestructures i d’equipaments que es desprèn de
l’aplicació d’aquest decret permetrà a un sector empresarial
tenir noves possibilitats d’actuació, i a un sector dels
treballadors també contemplar la possibilitat de no continuar
incrementant el nombre d’aturats a les nostres illes. Crec que
són dos elements que com a mínim els pregaria que tenguessin
en compte perquè és un dels arguments de pes.

Però n’hi ha més, i els diré que un dels arguments que he
sentit en boca de portaveus del Partit Popular ha estat que
entenien que aquest era un decret que feia urbanisme a la carta,
ho han dit així. Jo els explicaré i els demanaré que pensin,
repensin el que jo els comentaré ara. A mi m’agradaria que algú
m’explicàs si la creació, per exemple, d’un campus universitari
que beneficiarà cents i cents d’estudiants, segurament, a l’illa
d’Eivissa, què té d’urbanisme a la carta. M’agradaria que
m’explicassin, la possibilitat d’instalAlar i d’implantar un centre
de menors en aquests terrenys, què té d’urbanisme a la carta.
M’agradaria que m’explicassin, resoldre greus problemes des de
fa 15 anys, sense anar més lluny, al municipi de Vila, amb una
depuradora que s’ha de construir, que beneficia mils i mils
d’habitants del municipi de Vila i de dos municipis més, què té
d’urbanisme a la carta. M’agradaria que m’explicassin, o que
pensassin, més que explicar-me, implantar un centre
d’emergències a Sa Coma, que beneficia el cent per cent dels
habitants de l’illa, què té d’urbanisme a la carta. I m’agradaria,
per exemple, com també s’ha anunciat, la implantació, la
creació en aquests terrenys d’un circuit de motos, que un
colAlectiu també important de ciutadans de l’illa d’Eivissa ve
reclamant, què té d’urbanisme a la carta.
O igual la proposta en concret de Menorca d’aquest camí de
S’Enclusa, que beneficiarà sense cap dubte els interessos
turístics d’una illa que té com a referència ser aquest element de
la biosfera, amb rellevància molt especial, i la repercussió que
això té de cara el turisme, què en té, d’urbanisme a la carta. Jo
crec que urbanisme a la carta és quan s’apliquen i es creen
normatives per interessos molt puntuals, amb noms, cognoms,
com potser ..., i no és aquest el cas, no és el cas, no és el cas, i
si no, vostès, quan els toqui, quan sigui el seu torn, venguin aquí
i diguin quins són els noms que se’n beneficien, i no em servirà
que em digui el nom d’una institució, perquè la institució
representa -repetesc- tots els ciutadans a què jo m’he referit fins
ara en la meva intervenció.
Però hi ha un tercer argument que avala la possibilitat que
vostès repensin el que han anunciat públicament en premsa. I és
una reflexió d’una certa coherència. Acabam de passar dos dies
d’un debat de pressuposts on hem tengut l’oportunitat de
discutir en seu parlamentària la presentació de més de 500
esmenes del Partit Popular, més de 600, és igual, no ens vendrà
de cent en aquests moments, i els diré quatre coses. Mirin, el
portaveu del Grup Popular, per exemple de l’àrea d’afers
socials, ha vengut i ha sortit aquí en defensa de les esmenes i ha
reclamat infraestructures per atendre necessitats bàsiques i
urgents, la implantació d’un centre de menors, què és?, per
exemple; s’han reclamat millores de la inversió en
infraestructures educatives, s’ha dit que eren insuficients les
partides que hi havia al pressupost d’aquest govern en matèria
d’educació, la creació d’un campus universitari, què és? S’han
reclamat millores en infraestructures mediambientals, s’ha dit
que eren insuficients; s’ha fet especial incidència -jo que vaig
portar l’àrea de medi ambient, en concret, record que hi havia
un nombre importantíssim de propostes d’actuació en
depuradores-, resoldre un problema d’una depuradora que fa
més de quinze anys que va d’un cap a l’altre crec que avala
perfectament la reclamació que vostès feien. I també la portaveu
del Partit Popular en matèria d’esports reclamava la necessitat
d’inversions en noves infraestructures esportives, amb la qual
cosa estam d’acord, i també estan previstes en aquest terreny de
Sa Coma noves infraestructures esportives.
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Senyores i senyors diputats, en línies generals ja he
expressat des del primer moment el convenciment que aquest
decret era una bona solució, els acab d’exposar diverses raons,
des del nostre punt de vista, que ens agradaria que pensassin i
en la mesura possible compartíssim; crec que tenim
l’oportunitat de fer efectiu el que no hem tengut mai,
especialment a l’illa d’Eivissa en aquest cas, i és un gran centre
d’equipaments supramunicipal que interessa a tots, que no
beneficia a uns pocs, del quan treuran rendiment milers de
persones, no una, ni dues, ni tres, milers de persones, i que amb
tota seguretat, amb tota certesa, és urgent per diferents motius
que també he exposat poder començar com més aviat millor
amb les feines d’aquestes equipaments, tants els d’Eivissa, com
el que està previst a Menorca, com tots els altres, tot el que hi ha
previst és urgent.
Crec que seria bo, i els ho demanaria amb aquesta primera
intervenció meva, que fessin una reflexió, que pensassin i
deixassin per una vegada a part criteris purament de partit,
abans havia parlat de situacions que es podrien entendre d’estat,
jo crec que potser aquesta en podria ser una, podria ser una que
és clar que -repetesc- beneficia sense cap dubte molta gent i el
que no pot dubtar ningú és que defensa interessos molt generals;
i aquesta és la paraula que jo mateix he sentit reclamar per part
dels portaveus del Partit Popular en nombroses ocasions en
aquests dos anys de legislatura, i crec que aquí tenim
l’oportunitat de demostrar si és veritat o si només eren paraules
buides. Per això els demanaria que reflexionassin, que no es
deixassin emportar per aquest impuls de rivalitat partidista i
d’un interès purament egoista, ben entès des del punt de vista
dels partits, i contemplàssim les necessitats, els interessos de
tots els ciutadans, encara que sigui per una vegada. Per això
deman la possibilitat que avui ens sumem, a part dels grups que
donam suport al Govern, també els grups de l’oposició, a la
possibilitat de convalidar aquest decret.
Gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned.
(Alguns aplaudiments)
Passam ara a les intervencions dels grups parlamentaris en
torn en contra. Pel Grup Parlamentari Mixt no hi ha intervenció;
pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Cardona, té la paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:
Moltes de gràcies, Sra. Presidenta. He escoltat amb atenció
la intervenció del Sr. Conseller i de tots els diputats que donen
suport al Govern, i he d’agrair que per una vegada el to sigui
aparentment conciliador, però hi ha una qüestió que voldria dirlos. Nosaltres en cap moment no hem discutit que no s’hagin de
fer aquestes inversions, no crec, Sr. Boned, que hagi sentit del
Partit Popular que no s’hagi de fer el campus universitari de Sa
Coma, que no s’hagi de fer el centre de menors, el que passa és
que aquí hem dit que havia de tenir llicència, llicència
d’obertura, és el més normal, ens hem d’ajustar a la llei.
No hem dit que no s’hagin de solucionar els problemes de la
depuradora, prou hem rebut, precisament, per intentar
solucionar el problema de la depuradora. No hem dit que no hi
hagi d’haver un centre d’emergències. I s’oblida vostè d’un altre
projecte que també hem defensat, que és que hi hagi un terreny
dedicat a la (...), concretament per a motos, recordarà que vostè
no l’ha anomenat, i jo crec que es pot incloure. Però és que hi ha
una sèrie de qüestions, Sr. Boned, que li resumiré amb una
frase: el fi no justifica els mitjans, el fin no justifica los medios.
Nosaltres hem d’actuar conformement amb la llei, i entraré
ja, si vol, en el decret llei d’una manera més concreta.
Miri, amb l’article 3 estam d’acord, estam, d’acord per una
raó molt elemental. De fet, tenim presentada una esmena en el
mateix sentit en el projecte de llei derivat del Decret 1/2009, el
famós o conegut com Decret Nadal, i que va iniciar el tràmit el
febrer d’enguany i fins el febrer de l’any que ve no sabrem com
acabarà aquesta tramitació. Bé, és obvi que si tenim aquesta
iniciativa, acceptem aquest criteri i aquesta idea i, de fet, el que
fa és recollir la reivindicació d’un grup important de municipis
de Mallorca, entre ells per exemple el de Llucmajor, que el batle
de Llucmajor i d’altres ajuntaments han estat negociant amb
l’administració per intentar buscar una solució pràctica a un
problema important que s’ha de solucionar en breu temps. Amb
això no tenim cap problema com -insistesc- no tenim cap
problema amb el fons de les inversions que es vulguin fer, amb
les pretensions que s’hagin de fer a Sa Coma, S’Enclusa o
qualsevol altra història.
Però -permetin que els ho digui-, en primer lloc, no els
sembla que duim ja un excés de decrets llei?, en dos anys en
duim set, i enguany, el 2009, en duim cinc. Sr. Conseller, en un
any, cinc; ja sé que per a vostè és una misèria, però a nosaltres
ens sembla un excés i un excés gros, perquè es fa un abús
d’aquesta figura. Hem de valorar, i ha de valorar vostè
especialment, que ha estat parlamentari, Sr. Conseller, que
aquesta figura legal és una excepció ja que és una norma amb
rang de llei no controlada pel Parlament, la fa el Govern i
únicament es tramita en el Parlament la seva validació, res més;
no hi ha debat, no hi ha possibilitat de modificar, no hi ha
possibilitat de res. És, per tant, una mesura realment
excepcional. I són cinc en un any. Crec que respecte d’aquest
abús, el Parlament té la responsabilitat i l’obligació de posar-hi
fre de manera contundent.
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L’article 49 de l’Estatut, efectivament, permet que en
situacions d’extraordinària necessitat, i també urgents, el
Govern tregui un decret llei. Però vegem si realment hi ha
aquesta necessitat extraordinària. Mirin, per a la classificació
d’un àmbit de terreny de caràcter supramunicipal per implantar
equipaments d’infraestructures no és necessari fer-ho a través
d’un decret llei, basta el PTI, parlam d’una àrea supramunicipal
que no autonòmica, afecta una illa, Eivissa, i a una altra,
Menorca. Per tant el PTI té la competència per regular aquesta
situació, és competència exclusiva d’Eivissa i és competència
exclusiva de Menorca l’ordenació del territori. Per tant, no
venguin amb un decret que d’aquesta manera envaeix
competències.
A més, miri, es dóna la circumstància que a Eivissa estam
tramitant les modificacions del Pla territorial de l’illa, en aquest
moment està en tramitació, hi ha una norma territorial cautelar
en vigor i l’altre dia el president del Consell que, per cert, no
veig que sigui al debat, va presentar als mitjans, que no a les
institucions i a la resta de partits d’Eivissa, el contingut de la
modificació del Pla territorial d’Eivissa. Per què no s’incloïa en
aquesta modificació la qualificació d’un àmbit de terreny de
caràcter general a Sa Coma?, per què no s’hi feia, quan és
competència?
Jo no voldria llançar una acusació invàlida, però és que és la
conseqüència, en aquest moment s’infringeix un principi
essencial en ordenació del territori, que és la participació, no
només de les institucions, sinó dels ciutadans en l’ordenació del
territori. Des de la Llei de l’any 56, passant per les del 76, 92,
98, etc., sempre s’ha regulat i s’ha establert aquest principi de
participació. Les aprovacions inicials provisionals i definitives,
les exposicions al públic, totes aquestes fases, tots aquests
procediments moltes vegades feixucs, l’únic que fan és garantir
la participació dels ciutadans i de les institucions. Amb aquest
decret infringeixen aquesta norma que, a més, és norma bàsica
a la Unió Europea, i això és inacceptable. En aquests moments
les institucions d’Eivissa, els ciutadans d’Eivissa no poden
decidir si s’ha de fer o no o si s’ha de qualificar o no, no poden
participar de la decisió de si s’ha de declarar aquesta àrea de
serveis generals o no. I això és, des del nostre punt de vista,
inacceptable.
Com és inacceptable que s’ajustin -m’agrada l’expressió, Sr.
Conseller, en lloc de dir “suprimim”, “reduïm”, parlar clar, no,
eh?, això sona a Eugeni D’Ors, se’n recorda, no?, hay que
oscurecer este documento, no?, aquí ens passa el mateix, en lloc
de dir “no, miri, llevam un trops d’ANEI, posam la depuradora
i aquí es fa el que la majoria decideix”, no, “ajustam els límits
de l’ANEI”, això sona cínic, i li ho dic amb tot el respecte del
món. Per què introduïm una modificació d’una ANEI per la
porta falsa?, per què no ho fem amb una llei ordinària?, per què
no ho fem com toca? Aquest és el problema.
A més, hi ha, supòs que per això el representant del BLOC
avui no ha intervengut, perquè jo vull recordar quan parlàvem,
no fa massa temps, de la depuradora de Vila, la Sra. Suárez
Ferreiro, que avui tampoc no és per aquí, deia “és que la darrera
actuació irresponsable del conseller del Partit Popular va ser
adquirir un terreny per fer la depuradora en ANEI”, i exigia que
es faci la depuradora de Vila a una zona que no sigui ANEI. Bé,
el Sr. Llauger deia que els ecologistes i els que deien els que
eren ecologistes deien una ANEI no és una ubicació adequada,

que el fet que hi hagi (...) legals i jurídiques per poder fer una
depuradora dins un ANEI no vol dir que la vocació d’ANEI
sigui per fer una depuradora.
I ara resulta, té raó el Sr. Llauger que no ho fan dins una
ANEI, simplement llevam el tros, llevam l’ANEI i posam la
depuradora, per tant no hem fet una depuradora dins l’ANEI.
UN amic diria, això, sin complejos. Ara, comprendran vostès
que és un excés, i avui jo, com el Sr. Boned, no vaig discutidor,
comprendran que és un excés i comprendran que aquests també
són arguments que valdria la pena que es tenguessin en compte.
Es va dir, senyores i senyors diputats, quan es va aprovar la
LEN que l’aprovació de la LEN justificava la comunitat
autònoma, i ja veim en què ha acabat aquesta comunitat
autònoma, un simple acord, quasi quasi d’amagat que ajusta els
límits modifica la LEN, per reduir-la. S’Enclusa és el mateix
que estic explicant, el mateix que dic de Sa Coma és aplicable
a S’Enclusa, amb un agreujant, allà resulta que, a més, ni s’ha
de demanar permís a l’ajuntament ni d’activitats ni de llicència
d’obra, gratis total, sense cap tipus de control, és obvi que el
consell no farà un projecte o intentarà no fer un projecte mal fet
que no compleixi la llei, evidentment, ningú no ho posa en
discussió, però vostès saben que per sistema aquests actes -i per
llei- estan sotmesos al principis de legalitat i a llicència. I el que
no pot ser ja és passar l’arada davant el carro o davant el bou,
perdoni; això és, senyores i senyors diputats, un excés.
Parlen d’un pla especial a Eivissa i no diuen ni de quin tipus,
ni com s’ha de tramitar ni res; però és que a més exoneren, ho
diré a l’inrevés, no és necessari fer aquest pla per una raó, ja
autoritza que de manera provisional sense cap tipus de control
més que el del projecte del consell es facin els usos i les obres
provisionals que els semblin bé; això és el que diu el decret.
Escoltin, això simplement i senzillament, és exonerar del pla, si
provisionalment ja podem fer el que necessitam, per què hem de
fer el pla d’ordenació? Això, senyores i senyors diputats, és una
clàusula de dispensació, i això està proscrit per la llei. Això
permet, aquest decret, simplement, senyores i senyors diputats,
permet saltar-se, al consell òbviament, la norma preestablerta
que afecta tots, inclosa l’administració, perquè vostès
recordaran que la Constitució diu que Espanya és un país
sotmès a la llei i al dret, i l’administració està sotmesa al dret i
a la llei, i no han de respectar ni un dels sols tràmits que la llei
exigeix a tots els ciutadans i també a l’administració.
Aquesta és la raó per la qual nosaltres ens oposam a aquest
decret, Sr. Boned. No hem qüestionat, com vostè ha sentit o ha
pogut sentir, ni una sola de les inversions que s’han de fet, que
hi podem donar suport; no hem qüestionat la necessitat que
s’hagin d’ordenar aquestes zones; no hem qüestionat
absolutament res més que la legalitat, més que la legalitat, això
és el que qüestionam i qüestionam que se saltin tots els principis
i tots els sistemes per poder fer el que volen, i això, senyores i
senyors diputats, és inacceptable.
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Com és inacceptable que parlem de respecte a les
institucions quan han passat per damunt dels ajuntaments. Jo
lament que no hi hagi el president del Consell d’Eivissa per
rectificar-me, però a mi em consta que el president del Consell
d’Eivissa havia garantit als alcaldes de Santa Eulàlia i de Sant
Antoni que precisament aquest sistema seria el que no s’usaria,
perquè els ajuntaments hi poguessin participar, ja ho veuen, com
participen, amb un trágala. I això és el que no es pot admetre de
cap de les maneres, això és el que no admetem, Sr. Conseller.
Jo li preg que retirin el decret, que el Consell d’Eivissa
aprofiti la modificació del PTI, que es tramita actualment, per
fer a Sa Coma el que haguem de fer, i no tendrem cap problema.
I que a Menorca facin el que toca, modificar el PTI. Però el que
no és de rebut és que als ciutadans se’ls exigeixi el compliment
de la llei i l’administració no la vulgui complir, i vostès a això
ja ens hi tenen una mica acostumats, no és just, no és just.
Sr. Conseller, hi ha una qüestió que no entenc, que és que
reduint ANEI guanyam. Parl o em dirigesc al Sr. Conseller,
reduint, Sr. Conseller, ANEI no guanyam. Facin-ho com toca,
facin les coses com toca, i amb això tendran el nostre suport,
amb això ens podem integrar i no hi haurà cap tipus de
discussió, però no poden venir aquí a simplement mostrar-nos
un paperet i dir que hem de passar per l’aro. Això, Sr. Boned,
senyores i senyors diputats, no pot ser.
Moltes de gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Cardona.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Sra. Presidenta. El Sr. Cardona m’ha alAludit durant la seva
intervenció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Llauger, té la paraula durant un minut.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé. Passam, ara, a les intervencions en torn de rèplica
del grups que han intervengut a favor, per un temps de cinc
minuts. El Sr. Melià, per part del Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula.
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Miri,
Sr. Cardona, lògicament vostès podien fer dues coses aquí,
sortir a fer un posicionament demagògic o sortir a donar
solucions i donar suport al Govern en la recerca de solucions a
uns problemes concrets. Han optat per la primera opció,
clarament. Vostè sap perfectament que en aquests moments
vivim una conjuntura econòmica excepcional i extraordinària,
excepcional i extraordinària, que fa que grups polítics, com el
Partit Popular, reclamin del Govern respostes ràpides i respostes
eficients i quan aquestes respostes ràpides i aquestes respostes
eficients es duen a aquesta cambra resulta que vostès critiquen
això, i vénen aquí i ens diuen, com es pot fer urbanisme a través
de lleis, a través de normes legals on no hi ha participació
ciutadana? Com si fos la primera vegada que això es fa. Com si
no estiguéssim tots orgullosos de la Llei d’espais naturals, que
no és més que una norma legal. On va ser l’aprovació inicial i
la informació pública...? Home, un poc de rigor i de seriositat.
No és la primera vegada ni la que fa vint que en aquest
parlament es prenen determinacions concretes en matèria
territorial i en matèria urbanística. Per tant, no sé si a partir
d’ara la posició del Partit Popular serà no fer-ho mai, però jo em
record que aquesta legislatura vostès venien amb uns cartells,
amb uns papers en blanc aquí perquè es prenguessin
determinacions concretes sobre espais concrets a través d’una
norma legal i després ens diuen, “oh!, és que passen per damunt
dels ajuntaments, és que les llicències...”, si vostès acaben
d’aprovar una esmena a la Llei de comerç que exonera de
llicència municipal tots els comerços existents. I aquí, què va
passar?
(Aldarull a la sala)
Si vostès varen fer una llei que exonerava tots els hotels de
les llicències municipals.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Sí, Sra. Presidenta, només volia expressar la meva queixa
perquè el Sr. Cardona m’hagi alAludit directament en un debat
on jo no he intervengut i consider que no té dret a interpretar per
què no hem intervengut; en qualsevol cas la nostra posició la
donarem amb el vot.
Tampoc no té dret a contestar arguments que ni tan sols no
hem expressat i que ell suposa que són els arguments que
tendríem en aquest debat. En qualsevol cas, només dir que del
Sr. Cardona no acceptam ni lliçons de proteccionisme, ni lliçons
de coherència, ni molt manco lliçons de respecte a la llei,
perquè, de respecte a la llei, nosaltres no n’haurem de respondre
davant cap jutge.

I podríem discutir si això és bo o és dolent. Jo no vull entrar
en aquesta discussió, el que passa no vengui en aquest pla com
dir, “oh!, mira com són aquests que governen, quines coses que
fan!”, com si vostès no ho haguessin fet mai; tothom, tots els
governs perquè cerquen solucions i cerquen respostes ràpides a
situacions extraordinàries urgents adopten mesures d’aquests
tipus. I jo crec que el que hem de fer és entrar en el fons de la
qüestió i dir si ens sembla bé o malament el que es fa i no
adoptar una postura com si estigués per damunt del bé i del mal
i com si jo no tingués o com si ningú no tingués cap
responsabilitat del que s’ha fet i de coses que aquest parlament
ha aprovat amb diferents colors polítics i amb diferents
majories.
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Usos provisionals, aquí diu que es podran autoritzar usos
provisionals, però els usos provisionals tenen uns tràmits i
aquests tràmits lògicament s’hauran de complir, aquests tràmits
vénen a la legislació del 76, seran els consells insulars que
hauran d’emetre un informe preceptiu i vinculant. I dic jo que
si el que vostè reclama és que siguin els consells insulars que hi
participin i els ajuntaments, això està garantit a través d’aquests
tràmits legals. No? Bé, doncs m’ho rebatrà. Si vol que ..., no ho
sé, si el seu gran problema és que vostès no poden fer esmenes,
perquè aquesta fórmula del decret llei no permet fer esmenes,
que és un argument que vostès han donat i que és cert que no ho
permet, que és una fórmula ràpida i que es va introduir a
l’Estatut d’Autonomia se suposa que perquè se’n fes ús, no
perquè la contemplàssim tots, aleshores sí existeix l’alternativa
que ho tramitem com a projecte de llei, proposin que es tramiti
com a projecte de llei i aleshores tendran l’oportunitat
d’introduir totes les garanties i totes les modificacions que
vostès consideren que s’han d’introduir a aquest decret llei.
Entenem que aquesta és la situació, vostè no ha parlat de les
normes temporals, jo li he dit que hi havia unes normes de
sistemes generals territorials i unes normes temporals. L’he
sentit molt poc parlar de les normes temporals. Què li sembla el
certificat de caça? Li sembla que hem de deixar el buit legal i
que no hi hagi cap administració que s’encarregui d’aquest
sector? Li sembla justa la situació d’aquells propietaris que han
complit amb tots els seus deures que no se’ls va exigir
clavegueram i que ara estan en un greuge comparatiu amb
relació a propietaris que fan urbanitzacions amb un impacte
molt més gran que els habitatges unifamiliars? Jo crec que
aquest és el debat i no arrogar-se un paper i una posició que
realment no es poden arrogar.
Gràcies.
(Petit aldarull a la sala)
LA SRA. PRESIDENTA:
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Boned.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Juan Cardona, miri, jo li agraesc el to, li ho dic
sincerament, jo també he intentat ser moderat en la meva
intervenció quant al to, però el seu to moderat, com li ha dit el
Sr. Melià, no ha estat exempt d’un cert grau de demagògia. En
la seva intervenció ha fet referència vostè, referit a diverses
qüestions que contempla el decret, al principi de legalitat.
Aquest principi de legalitat, Sr. Juan Cardona, hauria de ser un,
només un, no un interpretable en funció d’interessos d’on s’hagi
d’aplicar aquest decret.

Vostè mateix, aquí, en la seva intervenció ha dit estar a favor
de l’article 3, l’article 3 que preveu una interpretació d’aquest
principi de legalitat per resoldre un problema puntual. Què
passa?, segurament aquest problema puntual correspon a un
municipi del qual vostès tenen el govern. Potser quan aplicam
aquest principi de legalitat a altres qüestions que afecten altres
municipis reinterpretam aquest principi, Sr. Juan Cardona.
Miri, vostè ha dit que queda clar que el que es pretén és
saltar-se la concessió de llicències municipals dels projectes i
les activitats que es pretenen a Sa Coma. Jo li diré una cosa, per
què no reclamaven l’aplicació de la legalitat i exigien totes i
cada una de les llicències d’activitat i les altres quan vostès
governaven al consell, quan vostès tenien també un centre de
menors sense llicència? El Partit Popular no va dir res,
absolutament res.
Sr. Juan Cardona, vostè és de Sant Antoni, governa el seu
partit a Sant Antoni, supòs que deu saber que tenen, entre
d’altres, un polígon industrial sencer, sencer, amb nombroses
activitats comercials en funcionament sense llicències. Ho sap,
veritat? Per què no exigeix l’aplicació del principi de legalitat
en aquests casos? Per què ens centram només en allò que vostès
creuen que els perjudica? Que no seria així perquè els vull
recordar que un decret com aquest es tramita i, si n’és el cas,
s’aprova d’acord amb l’Estatut d’Autonomia. Per tant, no és una
tramitació irregular o ilAlegal i el que és producte i resultat
d’aquest decret no pot entendre vostè que està exempt de
llicències sinó que les llicències les donaran altres, no és el
mateix, però li ho recordaré.
Vostè mateix ha dit, per què no s’aplica tot això al Pla
territorial que seria... i ha tret el Pla territorial vostè. Sí, vostè ha
tret el Pla territorial. Miri, li torn al principi de legalitat que
vostè reclama. Vostè recorda que ens va aprovar el Pla
territorial que hi ha ara? Se’n recorda, Sr. Juan Cardona? Vostè
no se’n recorda que aquest pla territorial el va aprovar el Partit
Popular infringint deu lleis autonòmiques? No ho recorda? Es
va aprovar infringint deu lleis autonòmiques. No recorda que
llavors per via de llei d’acompanyament el seu partit, en aquest
parlament, va modificar aquestes deu lleis autonòmiques perquè
s’adaptassin al Pla territorial? Això és el que entenen vostès per
aplicació del principi de legalitat? Això tornen a ser interessos
de partit, purament i simplement, i aquí és el que hi ha, tenc la
sensació, en el rerafons.
Vostè deia, també, que el pla especial per què si es fan
excepcions en el propi decret, però llegeixi-ho tot, Sr. Juan
Cardona, llegeixi-ho tot. Diu: “quant a les actuacions i les
excepcions” ... parla d’actuacions de rehabilitació d’edificis i
instalAlacions preexistents i assignar-hi usos provisionals. En
concret llavors també fa una altra excepció en infraestructures
d’interès insular justificades per raons ambientals, depuradora,
Sr. Juan Cardona, res més. No doni a entendre vostè que allí es
farà de tot, de tot, sense pla especial perquè no és així, i vostè ho
sap, vostè ho sap.
Li ho repetesc, em preocupa que en aquest cas per vocació
purament de partit vostè accepti que es resolgui un problema de
Mallorca amb aquest decret, o acceptàs que resolgués un
problema de Mallorca amb aquest decret i vostè com a diputat
d’Eivissa impedeixi que es resolgui un problema a Eivissa, o un
problema a Menorca. Crec que ho haurà d’explicar, això, també.
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I repetesc, intent, he intentat que la meva intervenció avui
tengués més contingut argumental, si n’és el cas, i poc de
radicalitat. Potser en un altre moment no serà així, però li ho
repetesc, tot el que vostè ens ha dit, Sr. Juan Cardona, té un
altíssim grau de demagògia, està molt allunyat de l’objectiu que
persegueix aquest decret i no aporta vostè, absolutament res per
solucionar greus problemes que es podrien resoldre amb aquest
decret. Vostè i el seu partit assumiran la responsabilitat d’un
possible vot en contra.
Gràcies, senyors diputats.
(Alguns aplaudiments)
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I òbviament no és el mateix la llicència a un particular i
donar llicències a particulars que exigir que la tramitació que
ordena el territori, i no li estic parlant de llei perquè vostè sap
perfectament que no és el mateix una llei, un instrument dins
d’ordenació territorial necessita i té uns procediments que aquí
es conculquen i es fa per no deixar participar a ningú i es fa per
impedir que la gent pugui dir la seva, i això és lamentable i a
això no hi ha dret.
Miri, els he dit, estam d’acord amb tot allò que es fa a Sa
Coma, hi estam d’acord, estam disposat a colAlaborar-hi,
simplement i senzillament volem que es tramiti a través del Pla
territorial d’Eivissa que és qui té la competència. Això és el que
hi ha.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Passam al torn de contrarèplica dels
grups que hagin intervengut en contra, per un temps de cinc
minuts. Sr. Cardona, té la paraula.
EL SR. JUAN I CARDONA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Boned,
responsabilitats les tendrem tots, tots els que votem aquest
decret tendrem la nostra responsabilitat, òbviament, no només
el Partit Popular. De tota manera, començant una mica per
l’ordre, jo els vull recordar una qüestió, he dit i mantenc, que
l’article 3 és una qüestió que el Partit Popular assumeix perquè
hi ha un nombre important d’ajuntaments que ho demanen i que
hi estan a favor i que ho necessiten. I he dit, també, que per
exemple l’Ajuntament de Llucmajor necessita aquesta qüestió,
però també tenc entès que el d’Alcúdia, Sr. Boned, i a Alcúdia
no sé si governa el Partit Popular, ara no i fa anys que no.
Veritat? Bé. I n’hi ha d’altres. Jo crec que això de quan a un li
duen la contra començar a tirar-se trastos pel cap no arregla
moltes coses.
Hi ha una cosa, Sr. Boned, estan d’acord els ajuntaments
afectats de l’illa d’Eivissa amb aquesta normativa? Han prestat
el seu consentiment? Han negociat amb el Govern perquè això
ho facin? No. I vostès ho volen imposar. Jo li he donat una
solució molt senzilla, però molt senzilla, que es tramiti
conforme llei, duguin-ho a través de la tramitació del Pla
territorial d’Eivissa. Aquest tema l’hem de solucionar els
eivissencs, Sr. Boned, ja que parlava vostè d’Eivissa, aquest
tema el sabem i el podem solucionar els eivissencs, no ens han
de venir de fora a imposar les solucions. Que és el que vostès,
com no han tengut la valentia d’assumir aquesta decisió, volen
que venguin els de fora a dir com hem de fer les coses.
A mi no em vengui, Sr. Melià, a dir que ens ofereix la
tramitació de llei, perquè ... Se’n recorda de la llei Nadal? El
febrer la varen presentar, avui encara no s’ha tancat la ponència.
Què hem d’estar un any tramitant una qüestió com aquesta? No,
Sr. Melià, s’han de fer els tràmits que pertoquen.

I clar, Sr. Boned, quan vostè comenta que PTI era ilAlegal
perquè conculcava deu lleis obvia, Sr. Boned, que hi havia una
clàusula de remissió que aquestes normes no entraven en vigor
fins que sortís una norma que ho habilitàs, norma que, per cert,
vostès han derogat i ara a través de decrets lleis intenten
recuperar-la. Mirin, jo no he entrat a l’urbanisme a la carta i
vostès me l’han refregat per davant, però si avui es miren els
dos decrets majoritàriament són coses particulars d’Eivissa i de
Formentera que no hi ha valentia a les Illes per poder-les dur
endavant i ho envien al Parlament.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Aquesta és la qüestió i això és el lamentable, perquè es
modifica amb el decret que després discutirem les àrees del
conjunt històric-artístic de Formentera, per què? Per ventura
algú d’aquí ho pot contestar. Per què es fa una prorroga especial
d’acord a les necessitats de l’Ajuntament de Sant Josep i
s’habiliten i es prolonguen les prorrogues o millor dit les
suspensions de llicències en la tramitació de les normes
urbanístiques, parlen de quatre anys i ens vénen aquí que hem
de córrer a aprovar això perquè si no, no es pot invertir i a Sant
Josep estan quatre anys amb una moratòria i no es podrà fer
absolutament res? No se n’adonen del que fan? I volen, encara,
fer-nos callar. Doncs no. Vostès volen que els ajudem?
Encantats. Vostès volen que colAlaborem? Encantats. Vostès
volen que a Sa Coma facem coses? Encantats.
Escolti, el campus universitari de Sa Coma es va demanar
l’any 99 pel Partit Popular. Agafi’s els diaris, prengui la
molèstia de llegir-los i veurà que hi havia un senyor que es deia
Miguel Jerez que ho va demanar el 99.
(Aldarull i aplaudiments)
Això és així. Per tant, no estam en contra, és que no ho ha
sentit mai que estiguem en contra, és que no hi ha ni un sol
projecte de Sa Coma amb el qual estiguem en contra. De què
estam en contra?, del procediment. Li he dit al principi i amb
això acab, el fin no justifica los medios, Sr. Boned, i és hora que
ho aprenguin. Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Cardona. Ara, si el Govern no em
demana la paraula, és el moment de fixar posicions per part dels
diferents grups que no hagin intervengut ni a favor ni en contra.
Sr. Vicens, té la paraula.

III. Debat i votació sobre la validació o derogació del
Decret llei de mesures relatives al servei públic regular de
viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades
disposicions en matèria urbanística.
I passam al tercer punt de l’ordre del dia, que és el debat i
votació sobre la validació o derogació del Decret llei de mesures
relatives al servei públic regular de viatgers per carretera de les
Illes Balears i de determinades disposicions en matèria
urbanística.

EL SR. VICENS I MIR:
(Remor de veus)
Sí, Sra. Presidenta. Molt breument, també, per una qüestió
crec que de forma, per dir que no creim correcte que es tramiti
com a projecte de llei el que s’hauria de fer com a decret llei,
creim que seria molt més correcte quant a transparència, quant
a participació de les diferents forces polítiques i, a més, per
donar oportunitat que els altres ajuntaments a través dels partits
polítics puguin participar en la millora i en el suggeriment de
nous temes que s’hauria de tramitar com a projecte de llei o com
a proposició de llei per donar oportunitat que tothom hi pugui
participar.
Per altra banda, com que també afecta competències
municipals i dels consells insulars reiteram que seria molt millor
que es fes com a projecte de llei o com a proposició de llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Vicens. BLOC per Mallorca, vol fer ús de la
paraula? No?

Un membre del Govern, si vol intervenir; Sr. Vicens, té la
paraula.
EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Em correspon presentar, en nom del Govern, el Decret llei
5/2009, de 27 de novembre, de mesures relatives al servei
públic regular de viatgers per carretera a les Illes Balears i
determinades disposicions en matèria urbanística.
Com saben vostès, l’article 49.1 de l’Estatut preveu que, en
cas de necessitat urgent, el Govern podrà dictar normes
legislatives provisionals en forma de decret llei, les quals hauran
de ser convalidades expressament pel Parlament, en el termini
de trenta dies després de la seva promulgació. Successives
sentències del Tribunal Constitucional han matisat i moderat la
urgent necessitat i es consideren igualment les circumstàncies
difícils de preveure o en virtut de conjuntures econòmiques que
requereixen una resposta ràpida.

Doncs arribats a aquest punt passaríem a la votació.
Passam a votar. Votam.
A favor, 29; en contra, 29; 1 abstenció.
Passarem a una segona votació. Passam a votar, votam. Que
tothom procuri no equivocar-se.
A favor, 29; en contra, 29 i 1 abstenció.
Per tant, suspenem per un minut.
(Pausa)
Doncs, passam a la tercera votació. Passam a votar, votam.
A favor, 29; en contra, 29; 1 abstenció. Per tant, queda
derogat el decret.

El Govern presenta avui davant la Cambra un text, un decret
llei, perdó, que consta breument de dos títols, deu articles i
diverses disposicions addicionals, transitòria i derogatòria. El
primer títol fa referència a la competència exclusiva de la nostra
comunitat pel que fa al transport per carretera, concretament el
servei públic regular de viatgers per carretera, matèria en què,
d’altra banda, hem de tenir en compte la Llei 13/1998, de 23 de
desembre, que atribueix les competències respectives als
Consells Insulars de Menorca, d’Eivissa i de Formentera.
El Pla de transport de les Illes Balears estableix un futur
escenari del mapa de concessions de transport regular per
carretera basat en la racionalització i simplificació del mapa
actual a les Illes Balears, per tal d’aconseguir dos objectius, en
principi integrar els serveis més deficitaris en serveis que
tenguin més rendibilitat, i un segon objectiu, reduir el nombre
total de concessions per tal de simplificar el mapa general. El
compliment d’aquest escenari fa necessari la major coincidència
possible en el temps del termini d’extinció de les concessions
que actualment operen a les futures zones i per això
l’administració hauria d’articular l’instrument que permeti
l’homogeneïtzació dels terminis concessionals.
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D’altra banda, l’aprovació del Reglament 1370/2007, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, sobre el
servei públic de transport de viatgers per ferrocarril i carretera,
ha suposat un canvi substancial que afecta el règim
d’atorgament d’explotació i extinció del servei de transport
públic regular de viatger d’ús general. No obstant això, d’acord
amb el règim transitori d’aquest reglament i atès que les
concessions actuals són contractes adjudicats amb un
procediment del que serà preceptiu a partir d’ara, aquestes
concessions poden continuar fins que expirin però no per un
període superior a trenta anys, incloses les pròrrogues possibles,
que en cap cas superaran també l’any 2018, la concessió de les
quals no es podria concedir si no ho especifica una norma de
rang legal, com és aquest decret llei anterior al 3 de desembre
del 2009. En cas contrari, així com indiquen informes del
mateix Ministeri de Foment, s’haurien de convocar, tramitar i
adjudicar un elevat nombre de contractes que per la seva curta
durada i la baixa rendibilitat no permetrien millorar el servei
actual.
Per tot això, i amb l’objectiu de possibilitar la reordenació
global del mapa de concessions de línies regulars del transport
públic de viatger i acomplint així el Pla director sectorial de
transports de les Illes Balears, i també alhora possibilitar la
millora dels serveis, aquest decret llei regula el procediment de
solAlicitud de les pròrrogues de les concessions actuals, que, en
tot cas, hauran de ser atorgades evidentment per l’organisme
competent a cadascuna de les illes, els consells insulars a
Menorca, a Eivissa i a Formentera, i el Govern a l’illa de
Mallorca.
Les pròrrogues en cap cas seran automàtiques sinó que, ben
el contrari, estan condicionades a la prestació i acceptació d’un
pla de millores de concessió, com és ara la modernització de la
flota, la millora de l’accessibilitat, la qualitat de servei,
l’increment de l’oferta d’expedicions, la incorporació de noves
tecnologies, etcètera.
D’altra banda, cap de les pròrrogues que es puguin atorgar
no pot tenir un termini superior més enllà del 31 de desembre
del 2008, del 2018, perdó, i l’incompliment d’aquestes
condicions de la concessió de les pròrrogues serà, si no és
adequadament esmenat, implicarà la resolució de revocació de
la pròrroga.
Per altra banda, ja els ho deia, un segon títol del decret llei
introdueix tres determinacions legals mínimes que han de
promoure, que han de permetre, perdó, resoldre problemes molt
concrets, però que requereixen una resposta ràpida en el marc
de l’actual conjuntura econòmica i sense deixar de banda els
criteris de sostenibilitat i de preservació del patrimoni històric.
Així, l’article 8 introdueix un nou precepte a la Llei 4/2008,
de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament
territorial sostenible a les Illes Balears. Es tracta de modificar
l’actual regulació de les suspensions de tramitació de llicències
durant els tràmits de formulació o innovació del planejament
urbanístic per tal de fer possible les previsions del nou
planejament. El règim actual permet suspendre fins a un màxim
de dos anys, i aquest termini de vegades s’ha demostrat
especialment breu i sovint s’agreuja per l’aplicació de les
legislacions sectorials i ambientals que es van augmentant amb
complexitat. En aquest sentit, cal destacar, senyores i senyors
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diputats, que les tramitacions ambientals que allarguen
aproximadament un any les urbanístiques i que amb el grau de
complexitat d’un planejament són difícilment escurçables, tenint
en compte, a més, l’emissió d’informes preceptius de
competència estatal que avui per avui es troben fora de la nostra
capacitat d’influència.
El nou mecanisme permet garantir l’assoliment dels
objectius municipals pretesos amb la modificació del
planejament, ja que amplia els terminis de suspensió fins a un
màxim de quatre anys, però també suposa un reforçament en la
responsabilitat de l’administració promotora, ja que només
podrà ampliar al màxim el seu termini de suspensió, amb la
condició que vagi superant les diferents fases de tramitació del
pla.
Per altra banda, l’article 9 d’aquest mateix títol faculta de
forma excepcional el planejament urbanístic de Formentera
perquè pugui realitzar una nova delimitació dels tres conjunts
històrics de l’illa de Formentera, declarats Bé d’Interès Cultural
pel Consell d’Eivissa i Formentera el 29 de març del 1996 i que
garanteixen la seva protecció i conservació. D’aquesta manera
s’autoritza el planejament general de Formentera perquè, amb
l’informe previ i favorable de la Comissió de Patrimoni,
s’efectuï una redelimitació dels conjunts històrics del Pilar, Sant
Francesc i Sant Ferran, definint els seus respectius entorns de
protecció i establint l’ordenació d’aquests.
Finalment, el darrer article del decret llei fixa uns
aclariments de caràcter tècnic derivats de l’entrada en vigor de
la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, i
especifica, per a major aclariment, que correspondrà al Govern
de les Illes Balears el pagament de les indemnitzacions,
evidentment si n’és el cas, per les lesions patrimonials que es
puguin derivar de la conseqüència de l’extinció de les
autoritzacions administratives d’edificació o urbanització que es
deriva de l’entrada en vigor de la Llei 4/2008.
Per tant, senyores i senyors diputats, aquest decret llei, com
poden comprovar vostès, respon a donar cobertura a unes
necessitats urgents i en conjuntures econòmiques que
requereixen una resposta ràpida. L’objectiu no és altre, per una
banda, d’adequar el servei regular de transport de viatgers per
carretera a les exigències de la normativa europea i alhora
aprofitar per millorar-ne el servei global, cosa que ja han fet la
majoria de les comunitats autònomes prorrogant les concessions
d’una manera o altra. I per altra banda, pretén establir
determinades disposicions en matèria urbanística que permetran
a les administracions locals assolir els objectius que s’havien
fixat en modificacions de planejament o bé aprovacions de plans
territorials, sempre tenint en compte criteris de sostenibilitat i de
contenció urbanística, i superar alguns problemes de terminis
legals existents que haguessin pogut invalidar els objectius
perseguits.
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Per tot això, senyores i senyors diputats, deman a la cambra
la seva convalidació. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Vicens. Grups que vulguin intervenir en
torn a favor. Per part del Grup Parlamentari Mixt, no em
demana ningú la paraula. Ah, perdoni, Sra. Marí, com que no
veia ningú a l’escó!
Sra. Marí, té la paraula.
LA SRA. MARÍ I MAYANS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Certament no consideram que els governs, tampoc aquest, hagin
d’abusar dels decrets llei, però tampoc no entenem, i així ho
creiem, que s’han d’usar sempre que siguin justificats, que les
circumstàncies ho requereixin i sempre que serveixin per
agilitar processos urgents, sense contravenir per a res
l’ordenament legal vigent. Des del nostre punt de vista, totes
aquestes condicions es donen en aquest Decret 5/2009, de 27 de
novembre, de mesures relatives al servei públic regular de
viatgers per carretera de les Illes Balears i de determinades
disposicions en matèria urbanística.
Com s’estableix a l’exposició de motius, aquest decret llei
respon a una necessitat extraordinària i urgent. En el cas de les
mesures relatives al servei públic regular de viatgers per
carretera, observem que es fa per adaptar-se a un canvi derivat
de l’aprovació del Reglament 1370/2007 del Parlament Europeu
i del Consell, de 23 d’octubre, sembla lògic que es faci aquesta
adaptació i que es procuri que l’adaptació suposi el mínim
possible de problemes per a la ciutadania de les Illes Balears.
En relació amb la modificació de la Llei 4/2008, de 14 de
maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears, entenem que es tracta d’una
ampliació de terminis per als planejaments urbanístics que
permetrà que qui està en procés de dur a terme les esmentades
planificacions no quedi completament a la intempèrie i una part
del sòl de les Illes Balears resti en perill immediat a causa de
l’existència d’una legislació antiquada i desfasada. Això afecta
per igual Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i tots els seus
municipis.
L’actual normativa prové de la Llei del sòl del 1976, per fer
qualsevol canvi en els planejaments els terminis a la llei vigent
són pràcticament impossibles d’acomplir. Òbviament, les
tramitacions del 76 eren més senzilles que no les actuals;
actualment, acomplir, i ho saben els batles que són en aquesta
sala, acomplir els terminis ha esdevingut una tasca impossible,
per tant fa falta un termini més ampli, perquè els ajuntaments,
siguin quins siguin, puguin dur endavant els seus planejaments.
I voldria aclarir que, en qualsevol cas, no es tracta d’una
moratòria per a inactius i ineficaços, només podran ampliar
terminis aquells ajuntaments que justifiquin que duen a terme en
aquests moments la seva corresponent planificació urbanística
i que fan passes endavant.

Consider, per tant, que el Govern fa allò que ha de fer i que
l’ampliació del termini constitueix, senzillament, un acte de
responsabilitat. Estic convençuda que molts ajuntaments de les
Illes Balears, no només els d’Eivissa, agrairan aquesta mesura
i que els servirà per dur a terme un model de desenvolupament
territorial més racional.
Finalment, pel que fa a l’article 9, de redelimitació del
planejament general de Formentera de l’àmbit dels tres conjunts
històrics de l’illa i dels seus entorns de protecció, la declaració
de BIC de l’any 1996 a Formentera no es va fer amb criteris
patrimonials, sinó amb una simple aplicació de compàs sobre un
territori del tot caòtica, sense tenir en compte les especificitats
de Formentera. Tot plegat està tan mal redactat que dóna peu a
diferents interpretacions i el desgavell es produeix fins que es fa
la sentència coneguda com de Ca Ses Castellones, en què el
jutge aclareix com s’han d’aplicar les declaracions de BIC i
provoca que s’hagin de modificar els criteris aplicats fins aquell
moment.
Per tant, per superar el desgavell existent i poder dur a terme
un planejament urbanístic modern, adequat a Formentera,
progressista i no gens desenvolupista s’ha de desbloquejar la
situació. Això no té res a veure amb la sentència de Ses
Castellones, que entenem que ha de seguir el seu curs, que s’ha
d’acomplir allò que s’ha d’acomplir. Per tant, no es tracta, en
definitiva, es tracta, perdonau, en definitiva, que sense una nova
delimitació el planejament urbanístic de Formentera necessita,
precisament, el necessita per tal de preservar el territori, si no
aquest territori no es pot preservar i per tant el seu planejament
no es pot dur endavant.
També hem de tenir en compte les conseqüències que
comportaria no treure un decret d’aquestes característiques,
sense el decret Formentera veuria com continuava aturat el seu
planejament urbanístic, amb la qual cosa es veurien afectades
diverses infraestructures que són del tot necessàries per a l’illa:
construcció d’escoles, ampliació de l’institut i la construcció del
nou museu. No es pot permetre, senyores i senyors diputats, que
actuacions que són d’interès públic i que beneficien el conjunt
de la ciutadania es vegin entorpides pel fet de no comptar amb
una normativa adequada perquè es puguin dur endavant. Per
tant, entenem que, com en els casos anteriors, es tracta d’agilitar
la possibilitat d’actuar per part de les diferents administracions
i sobretot per poder dur endavant obra de govern, i ho repeteix,
per poder dur endavant obra de govern.
Finalment, no voldria acabar sense una consideració: ni en
la lletra ni en l’esperit d’aquest article no hi ha la intenció de
deixar sense efecte l’execució de la sentència de Ses
Castellones.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Mixt hi ha
més intervencions? Sr. Mayans? No.
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Sr. Melià? El Grup Mixt m’ha demanat divisió de temps...
No vol intervenir?
Doncs, Grup Parlamentari BLOC per Mallorca. Sr. Llauger
té la paraula.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Ribalaiga té la paraula.
EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Serà un intervenció breu perquè per
part del nostre grup no hi ha més que donar suport a allò que ha
exposat el conseller, i per tant vull anunciar el nostre vot
favorable. En qualsevol cas he de dir que en allò que fa
referència a transport per carretera sí que comprenem i
compartim aquesta necessitat que s’ha expressat de racionalitzar
el mapa actual, entenem que és necessari que hi hagi una
planificació que permeti que l’Administració no hagi de sortir
al rescat de les línies deficitàries agrupant les línies rendibles
amb les deficitàries i, d’altra banda, que el nou mapa permeti
també reduir el nombre de concessions.
Per fer això entenem que s’ha de marcar una data, una data
a partir de la qual el nou mapa entri en vigor, i entenem que
aquest 2018 que es posa com a data en què finalitzaran les
concessions actuals, és la que assenyala i la que apunta la
normativa europea. La mateixa normativa europea entenem que
és la que fa necessari que aquest decret llei s’aprovi de manera
urgent per fer possible que les concessions que haurien
d’expirar abans d’aquest 2018 es prorroguin fins al 2018.
Aplaudim també que aquesta pròrroga de les concessions es
faci a canvi d’una millora del servei, cosa que permetrà que
aquest decret llei reverteixi en millores immediates per a
l’usuari tant en qualitat de la flota com en informació, en
freqüències, en accessibilitat.
Respecte del segon títol, també compartim, i és una
preocupació que teníem de fa temps, compartim la modificació
pel que fa als terminis de suspensions. Tal com han dit la
portaveu anterior i el mateix conseller hi ha una inadequació
actualment entre els terminis vigents i les exigències que suposa
qualsevol tramitació de planejament amb tramitació ambiental
i amb diverses tramitacions. Per tant és bona aquesta nova
determinació del termini de suspensions, i a més també és
encertat, entenem nosaltres, que s’obligui els ajuntaments a anar
avançant en les etapes d’aprovació, que no es faci simplement
un allargament dels terminis a canvi de no res, per dir-ho així.
Entenem que aquesta és una norma general, una norma que serà
d’aplicació general i que revertirà en la millor capacitat dels
ajuntaments i en definitiva en la seva millor capacitat de fer
planejaments d’òptica proteccionista.
Pel que fa a Formentera només he de dir que aquesta nova
possibilitat que es dóna a l’Ajuntament i al Consell de
Formentera de fer una delimitació nova dels tres conjunts
històrics ajudarà a sortir d’una situació difícil i que entenem
perfectament, i amb això donam suport a la portaveu anterior,
que és una normativa que no està feta amb l’ànim de deixar
sense efecte cap sentència, no només això, sinó que està feta
amb la plena consciència que no va en contra i que no ha
d’afectar cap sentència concreta. Moltes gràcies.

Gràcies, Sra. Presidenta. Serà una intervenció breu per donar
suport al contingut del decret, i també per aprofitar per fer el
comentari que estam d’acord no només amb el contingut sinó
amb la forma que estam expressant avui, que no és altra que el
decret llei.
Jo crec que hauríem de ser prudents en aquesta cambra a
l’hora de valorar mecanismes dels quals ens hem dotat, en
aquest cas, com tots sabem, a través de l’Estatut, i que habiliten
aquesta cambra per prendre mesures en aquest cas de caràcter
necessari i urgent perquè els nostres ciutadans de la nostra
comunitat puguin gaudir dels avantatges d’una legislació o
d’una disposició que beneficia, sens dubte, el desenvolupament
de l’activitat diària. Per tant no podem dimonitzar el decret llei
com s’està fent; no perquè l’anterior govern no pogués emprar
aquest mecanisme perquè no existís s’ha de dimonitzar el decret
llei. El decret llei és una via legal, legítima, i en tot cas es pot
discutir si s’està d’acord amb el seu contingut o no, però no
dimonitzar el mecanisme.
Respecte del contingut, com he dit abans estem
absolutament d’acord amb el que es proposa respecte de la
suspensió, vaja, de l’ampliació de la suspensió de tramitació de
llicències. Entenem que és un mecanisme necessari per als
ajuntaments per garantir precisament l’eficàcia de la suspensió.
Tots sabem que si la suspensió decau o deixa de ser efectiva
abans de ser aprovat el nou planejament, no té cap eficàcia la
idea d’haver fet aquesta suspensió. Per tant, per millorar aquesta
eficàcia és necessari tenir un mecanisme que permeti que
aquesta suspensió arribi fins al moment de disposar d’un nou
planejament.
Respecte de la disposició que afecta concretament
Formentera, entenem que és necessari adaptar les normes i les
mesures al territori, adaptar a l’entorn concret, que és el cas de
Formentera, amb les declaracions de bé d’interès cultural, que
potser perquè estan fetes de manera genèrica afecten d’una
manera crítica el desenvolupament normal de l’activitat humana
i de les infraestructures que necessita aquesta activitat a l’entorn
de Formentera.
Finalment en el tema del transport tothom sap que nosaltres
hem apostat sempre per un transport públic eficaç, i per tant
entenem que el mecanisme que s’habilita és adequat perquè les
administracions responsables del transport públic puguin posar
en marxa sistemes de millora d’una manera ràpida i eficaç a
través d’una ampliació de concessió que sempre està
vinculada..., aquestes ampliacions i pròrrogues sempre estan
vinculades a la presentació per part dels concessionaris de
millores en la prestació del servei, millores en increment de
freqüències, adaptació d’horaris, noves rutes, inversions per
millorar l’accessibilitat i, en general, millores del servei que el
fan més competitiu i atractiu, si cap, per als usuaris del transport
públic i viatgers per carretera. És útil i necessari que sigui així
perquè el transport públic ha sofert durant massa anys l’estigma
de ser un transport no eficaç ni eficient. Nosaltres apostam per
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açò i per tant aquest mecanisme entenem que pot ajudar, no és
definitiu però pot ajudar, que en un futur pròxim aquest
transport públic sigui, com he dit abans, més efectiu, més
eficient i més atractiu per als usuaris.
Dit tot açò esperam comptar amb el vistiplau de tots els
grups d’aquesta cambra per dur endavant aquesta convalidació
d’aquest decret llei, i jo crid a la responsabilitat tots els grups
d’aquesta cambra per donar sortida a aquesta proposició.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Ribalaiga. Intervencions de grups
parlamentaris que ho vulguin fer en contra. Pel Grup
Parlamentari Mixt..., no? Grup Parlamentari Popular?
Doncs intervencions en torn de rèplica dels grups que hagin
intervengut a favor? Contrarèplica dels grups que hagin
intervengut en contra? Tampoc. Fixació de posicions, de menor
a major. Grup Mixt no? BLOC per Mallorca, tampoc no vol
intervenir? PSOE? Grup Popular? Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
després de l’espectacle de la votació de l’anterior decret llei
passam ara a un altre espectacle com és el contengut d’aquest
decret llei.
Es du a convalidació d’aquest plenari per part del Govern de
les Illes Balears el Decret Llei 5/2009, de mesures relatives al
servei públic regular de viatgers per carretera de les Illes
Balears i de determinades disposicions en matèria urbanística.
És difícil d’entendre què té a veure el transport terrestre amb
l’urbanisme quan el mateix Consell de Govern aprova, com ja
hem vist, no l’ha convalidat però l’aprova, el Decret Llei
4/2009, de mesures urgents en matèria d’ordenació del territori
i medi ambient. Per quina raó no es va ficar l’urbanisme en el
Decret Llei d’ordenació del territori i medi ambient? Per una
senzilla raó: perquè el que tenim assegut al Consell de Govern
no és un govern, ni tan sols no és un govern dividit, és un
govern totalment enfrontat. Ho hem vist a la votació de
l’anterior decret llei. Jo crec que ja és hora sense cap dubte de
la convocatòria d’unes eleccions anticipades o que se sotmeti
aquí el president a una qüestió de confiança, però ho veurem ara
també en el contingut d’aquest decret llei.
(Petit aldarull a la sala)
El conseller de Mobilitat, que també, a part de conseller de
Mobilitat, és conseller d’Ordenació del Territori, no va proposar
al Consell de Govern del Decret Llei de mesures urgents en
matèria d’ordenació del territori que hem vist abans, no; la
proposta va ser del conseller de Presidència a iniciativa del
conseller de Medi Ambient, i com hem vist ni tan sols no va ser
una proposta sola del conseller de Medi Ambient, sinó que va
ser a proposta del conseller de Presidència perquè anàs dins
l’ordre del dia del Consell de Govern abans d’aquesta proposta
del conseller de Mobilitat perquè hi havia dubtes que si
s’aprovava un, ho votava i, si no, no es votava. Està clar,
senyors del Govern, que vostès estan aferrats a la cadira, ben

aferrats, però res més, no hi ha res més que uneixi, tot el
contrari, són vostès projectes antagònics, desconfiats, fins i tot
hi ha enemistat entre vostès.
Però passem al contengut d’aquest decret llei. I comencem
per l’extraordinària i urgent necessitat que motiva aquest decret
llei en transport terrestre i urbanisme a la carta. I començam per
transport terrestre. El motiu que es dicti un decret llei és que el
27 de novembre del 2007..., es va dictar el 27 de novembre del
2009 un decret llei perquè dia 3 de desembre del 2009 acaba el
termini que donava un reglament comunitari de l’any 2007
perquè el Govern s’adaptàs per decidir si les concessions de
transport terrestre es podien prorrogar sense necessitat de
concurs públic. És a dir, el Govern ha tengut dos anys, dos anys,
per decidir si vol o no prorrogar aquestes concessions de
transport públic. Ho podia decidir tranquilAlament però ha
esperat al darrer minut, a un consell de govern del 27 de
novembre, per fer aquesta adaptació al reglament comunitari
1370/2007, reglament del qual, a més, ja es tenia constància de
la seva preparació i tramitació des de molt abans. Tant és així,
Sr. Conseller, que totes les comunitats autònomes d’Espanya ja
s’han adaptat i ho han fet per llei ordinària. Som la darrera
comunitat autònoma i via decret llei.
Estam davant una extraordinària i urgent necessitat que
preveu el nostre article 49 de l’Estatut d’Autonomia perquè el
poder executiu (...) en una potestat legislativa extraordinària que
impedeixi la potestat legislativa...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores i senyors diputats, demanaria uns minuts de
silenci, perquè és que la Sra. Cabrer ja no pot cridar més.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Li ho agraesc perquè, a més,
respecte del Govern, que du un decret llei quan no hi ha cap
extraordinària i urgent necessitat, jo crec que al màxim, al Sr.
Conseller, li pregaria que almanco escoltàs. Ja dic, hi ha una
extraordinària i urgent necessitat, després de dos anys, com
perquè el Govern dugui un decret llei aquí, quan tota la resta de
comunitats autònomes ho han fet per la llei ordinària? És
evident que no hi ha aquesta extraordinària i urgent necessitat,
a no ser que a l’Estatut d’Autonomia l’article 49 estigués pensat
com a extraordinària i urgent necessitat en un govern
extraordinari i galàctic, inimaginable com aquest, que necessitàs
governar de forma extraordinària i que ni tan sols per adaptar-se
a un reglament comunitari de fa dos anys i mig, ho pogués fer
per mecanismes normals.
El més greu és que per culpa de la seva irresponsabilitat ens
fan ser responsables, al grup de l’oposició, perquè en puritat ens
pertocaria votar-hi en contra i impugnar-los, i no ho podem fer,
impugnar-los davant el Tribunal Constitucional, i no ho podem
fer perquè ens carregaríem tot un sector econòmic com és el
sector del transport terrestre, que no mereix tenir aquest govern
i aquests governants inútils. Aquesta és la realitat més dura, que
des de l’oposició ens hem de callar quan tenim tota la raó.
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Però és que, a més, vostès varen trobar la feina feta, que és
el que empitjora més les coses. En efecte, a punt de caducar
distintes concessions de transport públic regular de transport per
carretera, el Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears contemplava el marc d’actuacions a efectuar a totes les
Illes Balears, i en especial a l’illa de Mallorca amb la posada en
funcionament del Consorci de Transports de Mallorca, com així
varen fer, i així, de cara a la reordenació i pròrroga de les
concessions, amb el límit del 31 de desembre del 2018, que és
el límit màxim que permet la Unió Europea, ja vàrem remetre
la proposta del Pla de modernització de les concessions a la
Federació Balear de Transports per a la seva negociació de cara
a aquesta reordenació i pròrroga. Tenc aquí la proposta que
quan jo era consellera vàrem remetre a la Federació Balear de
Transport, registre de sortida, precisament ho dic clarament,
“Proposta del Pla de modernització de les concessions període
2008-2019". Per tant el 2007 vostè es va trobar tota aquesta
feina feta. Aquí estava el pla, antecedents, motivacions,
objectius, flota, imatge i marca, venda i validació, eficiència
energètica, certificacions de qualitat, modernització...
Dos anys i mig després, el 27 de novembre, el BOIB del dia
28 de novembre, cinc dies abans del termini, via decret llei, ni
tan sols no hi havia temps per fer una llei, ni tan sols una llei per
lectura única consensuada, aproven la possibilitat de pròrroga
si es negocien aquestes modernitzacions.
Les empreses de transport regular han estat esperant sense
arriscar-se a invertir ni un cèntim d’euro per por que els
llevassin les concessions. Enmig de la crisi econòmica han estat
incapaços d’avançar uns plans de modernització que haguessin
suposat unes inversions, en paraules del sector, de 30 milions
d’euros.
Tota aquesta situació fa que des del Grup Parlamentari
Popular no votem a favor. Ens abstendrem per responsabilitat
que mereix el sector, que mereixen els ciutadans, però que no
mereixen vostès. Vostès mereixen vot en contra i impugnació
davant el Tribunal Constitucional perquè no hi ha cap fonament
per a un decret llei quan han tengut dos anys i mig per adaptarse a un reglament comunitari.
I menys encara quan entremesclen transport terrestre amb
urbanisme a la carta. Els partits d’esquerra, que es queixaven de
les lleis d’acompanyament, que almanco, senyors diputats, eren
lleis amb període d’esmenes, ara ho prostitueixen amb
urbanisme a cop de decret llei entremesclat amb concessions de
transport terrestre després d’un decret llei del mateix consell de
govern en el mateix BOIB on es regulaven temes d’urbanisme.
El Sr. Conseller d’Hisenda, Sr. Manera, ha substituït les lleis
d’acompanyament pels decrets llei d’acompanyament, sense
possibilitat d’esmena a la totalitat, sense possibilitat d’esmenes
parcials. Per tant forçar més encara la figura del decret llei
aprofitant un termini d’adaptació a un reglament comunitari en
matèria de transport terrestre per fer urbanisme a la carta, quan
a més ja hi ha un altre decret llei en urbanisme, és vergonyós. I
després el BLOC s’omple la boca de donar no sé quines lliçons
no de sé quina ètica. No, senyors del BLOC, no ens donin
lliçons.
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I quin urbanisme a la carta ens donen després de l’anterior
decret llei d’ordenació del territori que no s’ha convalidat? Idò,
per una banda, en plena crisi econòmica es dediquen a ampliar
el període en què els ajuntaments poden suspendre llicències per
trametre els seus planejaments de dos a quatre anys; és a dir, en
un exercici de coherència, després del decret Nadal i del decret
Grimalt per agilitar l’economia i llevar entrebancs de mesures
ambientals, ara ens trobam el decret Vicens que el que fa és tot
el contrari, alentir els tràmits, que els ajuntaments es puguin
relaxar i puguin estar de dos a quatre anys, tot el contrari del
que hem trobat que era millor per agilitar la burocràcia, i cap
ajuntament, almanco del Partit Popular, no ha estat consensuat
sobre aquesta qüestió.
En segon lloc, si l’anterior decret llei era urbanisme a la
carta per a Mallorca, Menorca i Eivissa, avui el tenim per a
Formentera; ens faltava aquesta illa però avui toca un decret llei
per precisament intentar convalidar un centre comercial que
quedà fora d’ordenació.
I, en darrer lloc, ens trobam un article relatiu a les
indemnitzacions derivades de les desclassificacions
urbanístiques de la Llei 4/2008. Necessiten un decret llei per dir
que, les indemnitzacions, les pagarà el Govern de les Illes
Balears. Vostè deia que aquella llei no duria cap indemnització;
idò ara és tan urgent -no sé quines indemnitzacions du- que
necessita que un decret llei digui que ho pagarà el Govern de les
Illes Balears.
En definitiva i per acabar, Sra. Presidenta, dos anys i mig
per adaptar-nos a un reglament comunitari no és motiu de cap
urgent ni extraordinària necessitat. La ineficàcia del Govern no
és base que fonamenti estatutàriament els decrets llei. En segon
lloc, aquest retard ha suposat un retard en la inversió i la
modernització de les concessions de transport terrestre,
inexplicable en plena crisi. En tercer lloc, ficar urbanisme a la
carta a un decret llei de transport terrestre quan el mateix dia
s’aprova al Consell de Govern un altre decret llei d’ordenació
del territori i medi ambient que curiosament el conseller
d’Ordenació del Territori no vol firmar, és l’exemple més clar
del que passa dins el Consell de Govern. I en quart i darrer lloc,
criticar durant anys i anys lleis d’acompanyament on sí es
podien fer esmenes a la totalitat i parcials, amb ponències, amb
comissions, per substituir-les amb dos decrets llei que només es
convaliden, o lo tomas o lo dejas, després de l’aprovació dels
pressuposts, són lleis d’acompanyament via decret llei. Han
batut, senyores i senyors del Govern, tots els rècords.
Moltes gràcies.
(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Passaríem ara a validar o no el decret llei debatut. Els vots
afirmatius s’entendran favorables a la validació i els negatius
favorables a la derogació.
Passam a votar. Votam.
A favor, 29; abstencions, 29. Per tant s’entén que està
aprovat. Un cop validat el decret llei, deman als grups
parlamentaris si n’hi ha algun que desitja que es tramiti com a
projecte de llei. Hi ha cap grup que ho desitgi?
Si hi ha cap grup parlamentari que desitja que es tramiti com
a projecte de llei.
S’entén que no?
Doncs, no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.
Sí, Sr. Font?
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Gràcies, presidenta. Li deman la paraula per una qüestió
nadalenca, si fos possible.
LA SRA. PRESIDENTA:
És un bon motiu.
EL SR. FONT I BARCELÓ:
Sobretot al bon adversari i bon company, amic Gascón, el
partit, els companys, i crec que en nom de tots, perquè se’n vagi
content, vaja, que és el més important, li voldríem dir dues
coses.
No estic d’acord amb allò d’aquella cançó que diu “las
obras quedan las gentes se van, otros que vienen las
continuarán”, bon nassos que no les continuïn, però tots els que
han passat per aquí, dones i homes, hi són, també deixaran
alguna cosa feta per molt que se’n vagin, sempre hi ha coses
fetes. I ell, el Sr. Gascón:
És un home que no és petit,
és un metge decidit,
és un diputat del PSIB
i aquí ningú deixa ferit.
En Gascón és menorquí,
parteix cap a Menorca,
però li deim noltros aquí,
que mai li tancarem la porta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
(Aplaudiments)
Moltes gràcies. I ara els inform que seguidament hi haurà la
Mesa i després Junta de Portaveus.
Que passin bones festes.
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