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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. 

0. Jurament o promesa dels nous diputats.

Ateses les renúncies del Sr. Bartomeu Vicens i Mir i del Sr.
Miquel Gascón i Mir, procedeix que els nous diputats: Sra.
Isabel Alemany i Moyà i Sr. Marc Pons i Pons, prestin la seva
promesa o jurament d’acatar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb el que està
establert a l’article 7.3 del Reglament de la cambra.

Sr. Secretari primer, anomenarà els diputats i aquests
respondran si juren o prometen el seu càrrec.

Honorables senyors, jurau o prometeu per la vostra
consciència i pel vostre honor de complir fidelment les
obligacions del càrrec de diputat del Parlament de les Illes
Balears, amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sra. Isabel Alemany i Moyà.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Sí, jur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Alemany, pot ocupar el seu escó.

LA SRA. ALEMANY I MOYÀ:

Gràcies.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sr. Marc Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, promet.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, pot ocupar el seu escó.

(Aplaudiments)

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 292/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a distribució de recursos econòmics a instalAlacions
esportives.

La primera és relativa a la distribució dels recursos
econòmics per a instalAlacions esportives. La formula el Sr.
Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula,
Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquesta pregunta va adreçada al conseller d’Esports. Com que
sempre genera una certa polèmica la distribució de les
inversions entre les diferents illes, li volem demanar com s’han
distribuït els recursos econòmics per a instalAlacions esportives
l’any 2009 a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera?

Moltes gràcies.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en línies
generals són 18 milions d’euros que invertirem entre l’any
passat i els dos anys que vénen. I la distribució que hem fet en
percentatges és a Mallorca un 50%, a Menorca un 20%, a
Eivissa un 20% i a Formentera un 10%.

Quant a allò que ja duim invertit l’any 2009 perquè teníem
els doblers en compte, a l’illa de Menorca hem fet una inversió
de 842.000 euros, després es completarà fins arribar a aquest
20%. A Eivissa hem fet una inversió de 842.000 euros. I a
Formentera una inversió de 421.000 euros. 

A Menorca s’han gastat en tasques d’homologació de la
pista d’atletisme de Maó, a una àrea multiesportiva de moto-
trial, cross, tir amb arc i tir de fona al polígon de Maó i un
pavelló a la zona escolar de Ferreries. A Eivissa, conveni amb
l’Ajuntament d’Eivissa per a equipaments de la galeria de tir
amb arc, millores al gimnàs de Can Misses i la pista de pol de
Figueretes; després un conveni amb l’Ajuntament de Sant Joan,
pistes poliesportives municipals, millora de l’hipòdrom de Sant
Rafel, millores en el complex esportiu del Raspejar,
manteniment de la gespa de camps de futbol de l’illa i millores
en el campament de la Cala del Jondal. A Formentera, s’han
adquirit uns terrenys esportius per desenvolupar una zona
d’esport de raqueta.

Això és el que s’ha fet amb els doblers del 2009, després
fins a completar aquests 4 i aquests 2 milions que corresponen
a cada una de les illes, es desenvoluparan la resta dels projectes,
que conjuntament amb els consells insulars tenim pactats.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Melià?

I.2) Pregunta RGE núm. 293/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni amb el sector hoteler d'Eivissa.

Passam doncs a la següent pregunta. És relativa al conveni
amb el sector hoteler d’Eivissa i la formula el Sr. Jerez. Té la
paraula.

El micròfon se li resisteix.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, en primer lloc donar-li la benvinguda en el seu debut
parlamentari en aquesta legislatura i també felicitar-lo, crec que
hem de felicitar que vostè hagi aconseguit signar un conveni
multilateral amb diferents institucions, implicant també el sector
privat que l’expectativa que té és incrementar 130.000 places
turístiques a l’illa de Menorca.

Dit això, crec que és moment també de retreure-li coses i en
particular crec que, si bé és cert que Menorca pateix un descens
de turistes important, aquesta realitat no és distinta a la de l’illa
d’Eivissa. A Eivissa respecte de l’any 2008 hi ha hagut un
descens de turistes alemanys i de turistes britànics, tant és així
que comptabilitzam aproximadament un total en xifres generals
de 136.000 turistes. El que significa aproximadament la xifra
que vostès tenen l’expectativa d’incrementar a l’illa de
Mallorca.

Jo entenc que situacions semblants s’han de tractar des de la
igualtat. Per tant, crec que en aquest sentit no hem de diferenciar
entre illes. És per això que des del Grup Parlamentari Popular
aquest diputat li formula la següent pregunta: té previst la
Conselleria de Turisme signar algun conveni en aquest sentit
respecte de l’illa d’Eivissa?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, primer de tot
agrair-li les seves amables paraules. Després li he de dir que
nosaltres entenem la situació de Menorca com una situació
excepcional i hem pres una mesura excepcional per a una
situació excepcional.
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També li hem de dir que aquesta iniciativa ha sortit, ens ha
arribat a la conselleria de diversos sectors del món econòmic i
institucional de Menorca, situació que encara, fins a hores d’ara,
no hem tengut pel que respecte d'Eivissa. De tota manera si li
dic que la mesura és excepcional per a un moment excepcional,
també li he de dir que la conselleria no està tancada a res i està
disposada a estudiar totes les alternatives que siguin possibles.
Però també li vull recordar que, afortunadament, la tendència
continuada a la baixada dels darrers anys de Menorca no és
compartida per les altres illes, que sí han tengut baixada aquest
darrer any. I aquest darrer any la baixada de Menorca ha estat
la més elevada, mentre que la d’Eivissa ha estat la menys
elevada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Ferrer, jo el que li puc dir
és que a Eivissa els empresaris i sectors estan veritablement
preocupats, i preocupats ja fa dies, des que vostè com a
conseller va fer les seves primeres declaracions. Vostè va dir
que pretenia portar a terme, en la responsabilitat que avui ocupa,
una línia continuista de l’anterior conseller i això efectivament
preocupa molt i més quan es fan gestos a altres illes i no es
correspon en particular a l’illa d’Eivissa en la mateixa mesura.

I estam preocupats perquè precisament si vostè vol portar
una línia continuista, això vol dir que a Eivissa no arribarà
definitivament aquell finançament que tant esperam i és el
finançament per dotar la competència de promoció turística,
aquella competència que ens permeti ser distints al mercat per
tal de promocionar el nostre producte de forma singularitzada
en els millors escenaris internacionals. I això és el que
veritablement preocupa. I aquest gest també preocupa al sector
empresarial d’Eivissa. 

Vostè deia que es visualitzen molt bé en aquest conveni els
objectius de coordinació de les institucions amb el sector privat.
Es visualitzen molt bé a Menorca, no es visualitzen a l’illa
d’Eivissa. Vostè deia que s’ha demostrat capacitat de reacció
davant la situació de Menorca, no es visualitza aquesta capacitat
de reacció de la seva conselleria respecte de l’illa d’Eivissa.
Vostè diu que s’ha activat amb això un pla de xoc per afavorir
l’increment de turistes a l’illa de Menorca. Aquest pla de xoc ni
hi és, ni se l’espera a l’illa d’Eivissa...

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Jerez, li he dit que la
situació era excepcional i li he explicat per què era excepcional
a Menorca. També li he dit que no descartam cap iniciativa, cap
ni una, per continuar potenciant la nostra principal indústria, que
passa per un moment difícil per tot, per tot. Crec que la
principal indústria d’aquest país quan passa un moment tan
difícil és important que parlem amb propietat i rigor. Les
competències no tenen res a veure amb aquest conveni,
absolutament res a veure; sobre les competències hi ha un
calendari i és desig meu i de la conselleria que es compleixi. El
que no és cert és que no facem feina colze a colze amb el
Consell d’Eivissa i els empresaris i tampoc no és cert de cap
manera que aquest govern no tengui en consideració el turisme
d’Eivissa. Això seria totalment fals afirmar-ho. 

Entre altres coses li podem donar alguns detalls. A la
passada edició de FITUR, vàrem signar amb l’Estat, el mateix
consell i el Govern de les Illes Balears una addenda, un augment
de despesa de la promoció turística d’Eivissa d’1,5 milions
d’euros. A més a més, hem prioritzat a Eivissa dins el Pla de
qualitat en destí, amb una inversió que en 3 anys pujarà als 3,3
milions d'euros per al Pla de competitivitat en destí, com deia,
dins els programes que el consell ha presentat, que ha prioritzat
i que anomena slow-breaks. Prioritzam les qüestions que se’ns
plantegen des del consell, des de les institucions i com veu, ho
prioritzam també amb doblers, aportant doblers per a les
necessitats que sens dubte tenen totes les illes i que també té
Eivissa.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 294/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a respecte al Parlament en
el codi ètic del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta és relativa al codi ètic del Govern. La
formula la Sra. Misericòrdia Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
La meva pregunta ve motivada perquè la diputada que els parla
va formular fa molt de temps un seguit de preguntes
relacionades amb la rehabilitació d’un edifici del meu municipi,
d’Alaior. I es dóna la circumstància que les respostes dirigides
a mi varen entrar per fax a l’Ajuntament d’Alaior quatre dies
abans que fossin notificades a la presidenta d’aquest parlament,
com és preceptiu. 

Tenc la constància fefaent de l’autoria i l’origen d'aquestes,
perquè el fax posa: Direcció General de Relacions Institucionals
i el número de fax que apareix a la pàgina web del Govern. De
fet, és la conselleria l’autora d’aquest ofici, ja que la direcció
general depèn d’aquesta conselleria, és la Conselleria de
Presidència la que remet les mateixes contestacions, que tenen
entrada en aquest parlament dia 25 de gener, quatre dies abans
d’entrar pe fax a l’Ajuntament d’Alaior, dia 21. I el dia 22
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l’equip socialista aprofita les respostes que anaven dirigides a
aquesta diputada per sortir i utilitzar-les per fer una nota de
premsa.

Em vol dir si aquest el seu codi ètic respecta els diputats i les
diputades d’aquest parlament? Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, com vostè sap, el codi ètic
afecta els partits del pacte i per tant, la seva aplicació es
produeix entre els partits signants i els seus càrrecs públics, no
entre partits signants i els membres del Parlament. El que vostè
m’ha contat de tot aquest historial de faxos i tal, ho investigaré
i ja li contestaré. Però no crec que tengui res a veure amb el codi
ètic.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, el que li puc dir és que en
termes penalistes li podríem dir que “lo han pillado in
fraganti”,Sr. Moragues. El que no pot ser és que vostè, i ara ho
sabem ben clar, és que el seu codi ètic només serveix i ha estat
l’excusa perquè vostès continuïn ocupants aquestes cadires, res
més que això.

Aquí el que hi ha és evident, el que es denuncia aquí és molt
greu, perquè és fer un ús ilAlegítim de la documentació
parlamentària, a més a més d’una ingerència intolerable del
poder executiu damunt les tramitacions d’aquesta cambra. És
funció del Parlament exercir la labor de control del Govern i no
a l’inrevés. A més a més aquest desafortunat incident revela l’ús
partidista i probablement sistemàtic que es fa de les institucions
públiques per part de determinats càrrecs polítics, en aquest cas
vostè i el seu director general, que amb això han demostrat que
funcionen com a veritables comissaris polítics.

Li he de dir que a partir d’ara, que tots els batles de
qualsevol força política, quan les respostes coincideixen o
afecten els seus municipis, són els primers destinataris
d’aquestes respostes que han d’anar dirigides als diputats,
consider que això -li ho repetesc- és un ús partidista total i
consider que a partir d’ara digui'm si jo com a diputada i com a
portaveu de l’Ajuntament d’Alaior, no cal que vengui aquí i si
li puc fer les preguntes a través de l’Ajuntament d’Alaior. Les
proves són aquí, no cal que investigui res. Si vol, li donaré la
documentació, el fax de la Direcció General de Relacions
Institucionals que depèn de la seva conselleria i, a més a més, ja
ho veim, tot queda en família, director general Santiago Florit

Gomila, conseller de Presidència Albert Moragues Gomila. En
definitiva, comissaris polítics i ús partidista dels partits. 

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri jo li he dit abans que d’aquest
cas no en tinc ni idea, però vostè doni'm els papers, jo miraré
què ha passat i mirarem que les coses funcionin raonablement
bé, com funcionen, raonablement bé. Ara vostè no es pot, com
diuen en castellà “desgarrar las vestiduras” per una qüestió
d’aquestes perquè qüestions com aquestes i molt més greus en
tenen vostès un llistat enorme ...

(Remor de veus)

Sí, sí. És molt important que per aixecar-se tenguin una
mínima coherència, que no tenen. Vostès mesclen el codi ètic
amb aquesta qüestió i vostès no poden parlar de codi ètic en
aquesta casa, Sra. Sugrañes. Vostès poden qualificar el codi ètic
de qualsevol cosa. Però miri, vostès el codi ètic no l’apliquen a
la seva bancada. No em parli aquí de codi ètic!...

(Remor de veus)

Efectivament, perquè si no, la meitat seria fora d’aquesta
cambra.

Mirin, vostès tenen, senyores i senyors diputats, els record
que tenen 35 imputats, més de 35 imputats a les seves files, tres
a la presó i un a punt d’entrar-hi. Per tant, no vengui aquí
aixecant la bandera del codi ètic, de la regeneració ètica, perquè
ni tenen credibilitat, ni la poden tenir mentre no acabi la seva
particular catarsi judicial. Quan acabin la catarsi judicial se
sumin als esforços que feim perquè qüestions com les que varen
passar l’anterior legislatura no tornin passar. Després podrem
parlar de qualsevol cosa, mentrestant...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Moragues, parlin per favor de les preguntes i les
respostes i no entrin en altres debats que si comencem a
remuntar-nos en la història...
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Sra. Presidenta, parlam del codi ètic, exactament del codi
ètic que la Sra. Sugrañes el colAloca sobre una qüestió de
caràcter administratiu, i jo li contest que el codi ètic és una altra
cosa, per si no ho sabia.

Gràcies de totes maneres, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

I.4) Pregunta RGE núm. 295/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les persones en atur a les Illes
Balears.

La següent pregunta és relativa a l’augment de les persones
en atur a les Illes Balears i la formula el Sr. Cristóbal Huguet.
Té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, benvinguts la diputada d’Unió Mallorquina i el nou
diputat per Menorca Sr. Pons. Parlarem ara, si els sembla bé, de
les persones més perjudicades en aquesta comunitat i deixarem
un poc de banda la política i els polítics.

Fa pocs dies l’EPA ens deia que la taxa d’aturats a les Illes
Balears era de 19,5%. Avui, el registre d’aturats de les Illes
Balears ens diu que respecte del mateix mes de l’any passat hem
crescut un 21,68%, és a dir, avui tenim, el gener, el darrer dia de
gener, teníem a les Illes Balears més de 16.000 persones més a
l’atur. M’agradaria saber, de l’anàlisi que hagi pogut fer el
Govern, i no em referesc a les causes que puguin ser
internacionals i ni tan sols nacionals, les causes que es poden
atacar des d’aquí. A quines causes atribueix aquests increments
continus dels aturats el Govern? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats.
També vull donar la benvinguda als nous diputats a aquesta
cambra. Fonamentalment li assenyalaré les motivacions i les
causes que tenen una explicació més pròpia del model de
creixement de la nostra comunitat autònoma i, per tant,
d’aquesta especificitat en el creixement de l’atur. Lliguen,
fonamentalment, primer amb el model de creixement que hem
tengut fins ara i que, veritablement, des del Govern feim
esforços per canviar, un model de creixement fonamentat en els
darrers anys, molts darrers anys, en l’ús intensiu de mà d’obra,
mà d’obra poc qualificada, i fonamentat en el sector de la
construcció. A més, hi hauríem d’afegir a aquest model que ens
du a un creixement de la població molt elevat, la comunitat
autònoma que més ha crescut en població en els darrers deu

anys, una població activa que s’incrementa, fins i tot en temps
de crisi, quan a l’Estat baixa aquesta població activa nosaltres
encara tenim un 2% de creixement l’any passat i evidentment
problemes estructurals com l’estacionalitat en el sector turístic
o problemes estructurals també dins el sector industrial.

Fonamentalment aquestes són les motivacions, encara que
avui ens trobem, en només el mes de gener, que
excepcionalment avui podem dir que la comunitat autònoma ha
baixat en 500 persones l’atur, som conscients que vivim una
situació on el mercat laboral és la part més perjudicada d’una
crisi nacional i, evidentment, amb components propis, com
altres comunitats autònomes que també varen optar per aquest
model de creixement. Per tant, ens pertoca avançar en la
resolució del nostre model i, sobretot, donar-li un contingut més
clar en innovació i en formació i, evidentment, avançar en
competitivitat i en ocupació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Cregui’m que tenc interès a trobar
solucions per créixer la població activa. Respecte dels 500 que
hi ha manco aquí, som l’única comunitat respecte del mes
passat, li donaré dues dades que també estan a la documentació
que ha fet públic avui el ministeri. La primera, molt important,
l’atur registrat d’estrangers per comunitat autònomes dóna a les
Illes Balears, l’única, 499 estrangers manco. Li record que l’atur
ha davallat en 510. Una altra data també molt important, que
també és a la documentació d’avui, és que a les Illes Balears
l’única activitat que ha perdut aturats és la construcció, 700.

Per tant, hem d’analitzar molt bé aquestes dades per parlar
dels 510 dels que vostè ha parlat. No estic aquí per discutir ni
per analitzar açò, estic aquí convençut que vostès no fan el que
toca perquè siguin les empreses les que mantenguin els
treballadors, siguin les empreses que creixin en ocupació. Les
empreses necessiten vendre serveis i béns, les empreses
necessiten finançament, i açò no ho han abordat ni des de
Madrid ni des d’aquí i mentre no es facin actuacions en aquesta
línia s’equivoquen, gasten els doblers en ocupació temporal, la
més castigada, el 90% de persones que estan a l’atur són
persones que tenien contractes temporals. És obvi que tampoc
no és el moment de parlar de l’estructura del nostre mercat
laboral, dic a nivell d’Espanya, i comparar-lo amb el d’Europa,
però si es fan aquelles actuacions a nivell nacional és hora que
aquí s’actuï molt millor respecte de posar el protagonisme de
l’ocupació i de retenció de persones a les empreses i no deixar-
los anar tots a l’atur per després posar esparadraps, perquè el
que fan, que és positiu per a les persones que no tenen altra
sortida, són cures palAliatives i el que importa per a la nostra
economia, per a tota l’economia d’Europa, és actuar molt més
a favor de la petita i mitjana empresa.
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Una darrera dada, globalment, i crec que ho va dir el
conseller d’Economia a la mesa de seguiment o ho he llegit a
qualque banda, es diu que hi ha més crèdit per a les empreses.
Miri, a nivell d’Espanya tenc la dada, no la tenc a nivell de les
Illes Balears i si vostès la tenen me la donin, un 26% manco de
crèdit a la petita i mitjana empresa i als autònoms. Així és
impossible crear llocs de feina, així només es genera atur.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Miri, Sr. Huguet, amb tota la voluntat de trobar i cercar
acords, crec que dins el camp de l’ocupació i de les polítiques
que hem pogut fer des d’aquest govern, i que feim des d’aquest
govern, estic segura, i ho vàrem veure en el debat pressupostari,
comptam amb un alt nivell d’acord, i són necessàries mesures
per ajudar a les persones que no tenen feina. És el prioritari, les
persones que no tenen feina, les persones que no tenen cap
ingrés i estan a l’atur, evidentment, per a aquest govern són els
més prioritaris i aquí hem de dedicar els recursos que facin falta
perquè en aquest avanç que volem fer de sortir de la crisi volem
no sortir-ne de qualsevol manera sinó que tots en sortim alhora
i que siguem una comunitat que també sigui capaç d’aconseguir
una bona cohesió social fins i tot en temps de crisi gestionant
90.000 aturats. I és difícil.

Per tant, totes les colAlaboracions que venguin per part del
Partit Popular sap perfectament que sempre seran escoltades, i
ho han estat, a més a més. Però li ho repetesc, el primer són les
persones aturades sense prestacions, hi dedicarem els esforços
que valguin la pena i, és més, també és cert que malgrat la
situació difícil i malgrat que les xifres han estat molt dures i,
repetesc, amb una població activa que vèiem a l’EPA de fa dos
dies a Balears -li ho repetesc- han crescut un 2% quan a les
altres comunitats autònomes baixen; fonamentalment és el gran
repte que tenim, la incorporació massiva encara de gent al
mercat laboral, supòs per aquesta expectativa d’una comunitat
autònoma que té un dinamisme laboral alhora, juntament amb
aquest problema, molt elevat.

Per tant, tenim oportunitats de sortir-nos-en. Crec que aquest
missatge també és obligat. En aquesta comunitat amb el
dinamisme del mercat laboral que té tenim oportunitats de
sortir-nos. Evidentment les empreses són i tenen un paper clau
i els volem donar suport, tal vegada haurem de fer-ho més,
d’acord, vegem-ho. Ara, les polítiques, pel que fa referència a
aquest govern, d’incentius de la inversió, i, és cert, baixa l’atur
en la construcció fonamentalment perquè hi ha un govern que
s’ha compromès d’una manera molt clara, per lluitar contra la
crisi, a incentivar la inversió pública...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

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

...en un moment determinat en què a les empreses petites els
costa més, però entre tots ens podem sortir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

I.5) Pregunta RGE núm. 296/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prescripció d'una infracció greu a la
pedrera de Sa Creu de Santanyí.

La següent pregunta és relativa a la prescripció d’una
infracció greu a la pedrera de Sa Creu de Santanyí. La formula
la Sra. Catalina Soler. Té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta diputada que en aquests moments parla és gràcies als
meus companys que no em vàreu aplicar cap codi ètic després
de la persecució política del PSOE i d’Unió Mallorquina...

(Aplaudiments)

... que els jutges m’han donat la raó i a dia d’avui no he
sentit cap paraula ni de disculpa ni de perdó. Gràcies,
companys, per no haver-me aplicat el codi ètic. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Dia 24 d’agost del 2007 la gravera Sa Creu, situada al
municipi de Santanyí, va provocar la caiguda de la carretera de
Consolació, va sortir a tots els mitjans de comunicació perquè
no ens cau, gràcies a Déu, una carretera cada dia. Des de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia s’hi va enviar un
inspector que va aixecar acta i va determinar que hi havia una
infracció greu per no presentar el document de seguretat i salut
dins el pla de labors. Aquesta infracció greu prescriu als dos
anys si no se segueix la seva tramitació. Han passat dos anys i
casualment ha prescrit aquesta sanció, per la qual cosa la
conselleria, entre d’altres coses, ha deixat d’ingressar 102.000
euros de multa.

La meva pregunta és, quins han estat els motius vertaders
que han duit que deixessin prescriure aquesta infracció?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Vives, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Sra. Presidenta i
tots els presents a la sala. Miri, li contestaré amb tota
l’honestedat del món. S’ha insinuat que hi havia intencionalitat
per part del Govern de deixar prescriure aquest expedient, li don
la meva paraula que l’únic que hi ha hagut desafortunadament
-i me’n faig responsable com a consellera- ha estat una actuació
desafortunada del funcionament administratiu. Res més. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vives. Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sra. Consellera, gràcies. Vostè se’n fa responsable. Jo
assumesc, m’ha dit, diré totes les lliçons d’honestedat, jo la vull
creure, però, Sra. Consellera, miri, començam des del president,
que seu a la primera cadira a la dreta, acabam per la consellera
d’Interior, que seu a la darrera cadira de l’esquerra, vostès,
aquesta legislatura, ens han ensenyat, als del Partit Popular, que
passi el que passi en qualsevol tipus de gestió pública el
responsable és qui està damunt de tot, i vostè és la qui està
damunt de tot, Sra. Consellera, vostè. 

I li diré més, vostè coneix Maties i Xell, membres del BLOC
de Santanyí? Els coneix?, els coneix. Primer, és una vergonya
grossa que hagi prescrit aquest expedient sancionador i molta
ràbia que els fa a tots, amb raó. A instància nostra, són
companys seus, fins avui creia que eren companys seus, ja no sé
si el BLOC té companys entre ells mateixos, per guardar la
cadira. Guillem Fullana, director general d’Indústria, i això ho
escriuen els del BLOC, públic a la pàgina d’Internet, va
demanar noticies de l’expedient, es va trobar, escolti, Sra.
Consellera, la seva paraula m’ha dit, eh?, que quedava menys
d’un mes perquè prescrigués, és a dir, es varen adonar que
estava a punt de prescriure i que això era massa poc perquè es
dugués a bon terme. Ens consta també que en aquells moments
Guillem Fullana va moure cel i terra, la paraula, mouen cel i
terra, som com déus ja vostès, per tal de trobar una forma legal
de prorrogar el període d’execució d’aquesta sanció, però no va
ser possible.

Sra. Consellera, els motius són molt clars. La pedrera és del
número 1 d’Unió Mallorquina de Santanyí, i vostè té cotxe
oficial i seu avui aquí i té telèfon mòbil perquè els d’Unió
Mallorquina li permeten perquè sinó no hi seria. Sra.
Consellera, em sap molt de greu dir-li, vostè m’ha dit que era la
màxima responsable, si els expedients li prescriuen i no em sap
dir els motius ens farà un favor a aquesta societat si no hem de
pagar més el seu sou públic i dimiteix.

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Intentaré explicar el que ha passat amb aquesta pedrera i
supòs que m’escoltarà amb atenció i ho entendrà. Per tant, el
primer que faré serà remuntar-me als fets. 

Efectivament, dia 24 d’agost va tenir lloc l’esllavissament.
Dia 28 un tècnic de la direcció general es persona en el lloc dels
fets i aixeca acta. Dia 29 proposa la paralització dels treballs i
dia 29 mateix se signa la resolució paralitzant aquests treballs.
L’expedient obert per Indústria, al marge del que vostè ha
apuntat, també contempla una sèrie d’irregularitats molt greus
que es deriven de les actuacions dels anys 2003, 2004, 2005,
2006 i 2007, reflectides precisament en el pla de labors on
s’especifica -i escolti bé- que la maquinària utilitzada només, el
front pot tenir una alçada d’11 o de 12 metres. 

De l’acta de la inspecció de dia 28 i del projecte presentat
per l’empresa titular de l’explotació es desprèn que el front de
l’explotació tenia una alçada de 45 i 50 metres. Això jo crec que
és una manca de control gravíssima per part dels responsables
d’aquells moments, i que jo sàpiga ningú no va inspeccionar ni
va dimitir.

Escolti, atès que aquesta explotació des del 7 d’agost es
troba paralitzada -escolti, si no no sabrà el que li dic-, es troba
paralitzada des de dia 7 d’agost i les infraccions es remunten als
anys 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. Per tant, com bé vostè ha
dit, prescriuen cada dos anys i, per tant, la majoria a l’hora
d’iniciar aquest expedient sancionador ja haurien prescrit. Per
tant, ni és tal quantitat ni és la prescripció de totes les
infraccions, només és atribuïble a aquest govern la del 2007.

Crec que per tot l’exposat queda molt clara una cosa, i no
entraré ni en la guerra dialèctica ni en les cadires perquè
afortunadament, ja ho he dit moltes vegades, tenc vida després
de la política i no tothom pot dir el mateix, però crec que
l’exposat deixa molt clar la manca de control entre l’any 2003
i 2007 i cregui’m que no vull caure en la temptació de pensar
que vostès entre el 2003 i el 2007 tenien cap pacte amb la
persona que vostè ha mencionat i amb el partit que vostè ha
mencionat. No cauré en aquesta temptació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vives. 

I.6) Pregunta RGE núm. 297/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a tramitació del Projecte de llei de mesures urgents
per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara quan escoltava la
resposta de la consellera no podia evitar una miqueta de
somriure perquè al final quan cercam els inútils ara només
faltaria que en aquesta pregunta que els faig també l’inútil
d’estar un any a tramitar un decret llei estàs en aquest cens. No.
Els inútils, a la pregunta que els faré, no sé si els han descobert
o no, però estan en aquesta part d’hemicicle.

Avui fa un any, la criatura ja té un any, son pare ha
desaparegut, ja no hi és i se n’ha fet hereu, en aquest cas, un
altre conseller d’un decret, mal anomenat Nadal, que havia creat
una gran expectativa dins el món turístic, però que després d’un
any de la seva aplicació el propi sector comença a qüestionar i
sobretot la seva necessitat i la seva urgència ja és més que
discutible. Ens agradaria saber, Sr. Conseller, quines són les
seves previsions en la tramitació d’aquest decret, si aquest
govern pensa que són importants les aportacions que pugui
haver-hi fet el Partit Popular, únic partit de l’oposició, per tal de
millorar, sobretot, l’eficàcia d’un decret que després discutirem
i demostrarem que de moment és un decret ineficaç.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, la necessitat i la
urgència crec que són indiscutibles, després podríem parlar de
moltes més qüestions. Quant a la tramitació encara no entenc
molt d’aquestes coses, però no correspon a l’executiu, en aquest
cas, contestar-li. La informació que m’han donat és que la
tramitació està avançada, en qualsevol cas, i com a membre de
l’executiu, li puc dir que l’important per a nosaltres és que el
decret està en vigor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, és evident
que vostè no té culpa, no li donam la culpa, jo crec que
l’important no és que el decret estigui en vigor jo crec que
l’important seria que el decret fos eficaç, i això ho podem
discutir. És ver que no és una qüestió de l’executiu, però sí és
ver que l’executiu posa totes les traves possibles perquè aquest
decret es tramiti a aquest parlament. Possiblement la nosa i el
problema que tenien hagi desaparegut, aquell diputat que va fer
president el Sr. Antich avui ja no hi és. Aquell diputat que no
sabien què votaria a Son Baco avui ja no hi és. Li deman, si era
aquest el problema precisament del decret Nadal, pensa vostè
que avui ja podem tramitar dins ponència aquest decret? Podem,
de qualque manera, assumir les propostes positives per altres
sectors que ha fet el Partit Popular?  Podem fer d’un decret una

cosa eficaç no només una cosa propagandística? Aquesta és la
pregunta que li faig, Sr. Conseller.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

És la nostra obligació, la seva i sobretot la d’aquest executiu,
fer el decret més eficaç, millor, que arribi més enfora, però li
diré una cosa importantíssima d’aquest decret i que després en
parlarem amb més deteniment, aquest decret ha marcat un punt
d’inflexió en tot l’entramat legislatiu i, sobretot, en la nostra
mentalitat com a administradors i en la mentalitat de la societat.
Aquest decret marca un punt d’inflexió i aquest decret, que
segurament és molt millorable, i després en parlarem, però a
partir d’aquest decret és el camí correcte per poder fer més
coses i és el camí que hem de seguir i és el camí que hem de
seguir per solucionar molts de problemes, per solucionar
qüestions reals de gent que té problemes reals i de gent que,
com parlàvem ara fa un moment, té problemes per aconseguir
un lloc de feina a causa, entre altres moltes coses, de la crisi de
la principal indústria.

Per tant, necessitam aprovar-lo? Sí, com més aviat millor.
Necessitam enriquir-lo? Sí, com més aviat millor. Necessitam
les aportacions del Partit Popular? Sí i com més millor, però les
necessitam en positiu, per fer feina i per aconseguir resultats.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. 

I.7) Pregunta RGE núm. 300/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a lluita contra el tabaquisme.

La següent pregunta és relativa a la lluita contra el
tabaquisme. La formula la Sra. Maria Torres, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no descobrirem aquí les
conseqüències negatives del tabaquisme; conseqüències
negatives que abasten no només les malalties en si que, com tots
sabem, poden dur a la mort, sinó també a la càrrega assistencial,
a les despeses econòmiques directes i indirectes que el
tabaquisme suposa i, evidentment, a les molèsties i a la pèrdua
de la qualitat de vida dels fumadors passius. 

No entraré en un debat de xifres ni una exposició,
simplement vull dir que ens consta des del Grup Parlamentari
Socialista que la Conselleria de Salut i Consum és conscient
d’aquesta situació i que du a terme determinades tasques. 
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Per això, vull preguntar avui: quines actuacions es duen a
terme des de la Conselleria de Salut i Consum en la lluita contra
el tabaquisme? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bon dia, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, no hem de recordar
res, però sí que és important dir una altra vegada que el consum
de tabac és un dels principals problemes de salut pública. Prop
del 14% de morts ocorregudes al nostre país es deuen a aquesta
substància i això representa prop de mil persones a la nostra
comunitat. 

Per tant, és un objectiu prioritari dins les polítiques de salut
pública fer un abordatge d’aquesta epidèmia de tabaquisme i
simplement com a mètode per protegir la salut de la majoria
dels ciutadans, uns perquè no iniciïn un hàbit, uns altres perquè
ho deixin, però sobretot per protegir la majoria de la població.

Tenim tres àmbits d’actuació, uns dins l’àmbit educatiu amb
programes molts diferents que intenten augmentar els
coneixements i especialment les habilitats d’educadors de nins
i de pares per afrontar aquest problema. Enguany, aquest curs
2009-2010, participen 119 centres escolars en els diversos
programes que tenim en marxa, és el doble que l’any 2007-2008
i ha multiplicat per cinc el nombre d’alumnes que hi participen.

Un altre àmbit en el qual actuam és un àmbit comunitari on
mitjançant campanyes informatives al conjunt de població, però
també un àmbit d’informació i d’accions conjuntament amb el
sector empresarial.

El tercer àmbit és l’àmbit pròpiament sanitari, és molt
important que s’hi actuï, s’hi actua des de totes les vessants
possibles, des d’atenció primària a atenció hospitalària.
Enguany, l’any passat perdó, l’any 2009 es varen fer més de
81.000 intervencions en persones amb tabaquisme el que va
suposar un 46% més que l’any 2008. En aquesta ja duim onze
tallers amb professionals, més de 200 hores, i hi han assistit més
de 200 professionals. 21 centres l’any passat varen posar en
marxa grups de deshabituació al tabac que varen suposar al cap
de sis setmanes un èxit del 80%.

Evidentment, aquestes i altres actuacions, tenim l’obligació
i el deure de dur-les endavant per protegir la salut del conjunt de
ciutadans, aquest 75% que són no fumadors. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.8) Pregunta RGE núm. 301/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a darrera edició de FITUR.

Doncs passam a la següent pregunta, relativa a la darrera
edició de FITUR i la formula el Sr. Josep Maria Costa. Té la
paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Turisme, de la
seva presentació em quedo amb que vostè ve d’una batlia
important d’un poble turístic de Mallorca i que la vocació que
ha tengut la vol fer arreu de les Illes Balears, cosa que en
diferents gestos ja ha demostrat en les poques setmanes que fa
que és conseller: la firma del conveni a Menorca, les actuacions
que ha realitzat a Eivissa o una manera diferenciada de fer
l’estand turístic a FITUR que ha estat fruit d’un consens quant
a les diverses opinions que han mostrat tant el sector econòmic
com els diferents partits polítics que n’han fet la valoració. Per
tant, li vull agrair aquest tarannà que crec que ens conduirà per
un bon camí. 

Quan vàrem decidir realitzar aquesta pregunta, tenia un
sentit clar: la preocupació que comparteix el Grup Parlamentari
Socialista amb el Govern de les Illes Balears per la difícil
situació econòmica en què estam i no hi ha millor referent,
moltes vegades per fer el tast, per prendre el pols a la situació de
com vendrà la pròxima temporada turística com les diferents
fires que es puguin realitzar, és veritat que la fira turística de
FITUR és una fira molt important per al turisme espanyol.

Per tant, la pregunta és molt clara. Quina valoració fa vostè
dels diferents contactes que hagi realitzat en aquesta fira, de
com pot anar la pròxima temporada i dir-li si es mostra satisfet
sobre aquest estand que moltes vegades ha estat objecte de
crítica i aquesta vegada el vull felicitar també en nom del Grup
Parlamentari Socialista que aquest sentit allà on cada una de les
marques que conformen les Illes Balears s’han trobar més
còmodes que mai. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Ferrer, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En primer lloc, li vull agrair les
seves paraules, però també per ser just he de dir que tant
l’estand com tots aquests triomfs de la conselleria que ha
anomenat, sens dubte jo només n’he estat l’hereu perquè tot
estava en marxa. Sí que és veritat que de la meva experiència a
l’ajuntament procuraré aplicar el tarannà i sobretot fer feina
colze a colze amb els municipis.

Miri, FITUR. Les fires cada vegada adquireixen un caire
més expositiu, un caire més social d’alguna manera i el volum
de negoci decreix. Això és així, ho hem de reconèixer i és la
realitat. El que passa és que també en un negoci com aquest, en
el nostre negoci turístic, el factor humà és tan important... on és
tan important la voluntat de les persones, on en definitiva els
nostres clients són persones que han de fer la seva opció per fer
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les vacances en un lloc determinat, aquest factor humà com deia
és importantíssim. 

També és important l’estat d’ànim, el factor humà de la
nostra indústria i de la nostra gent. D’això, he de dir que hem
trobat una indústria amb ganes de fer feina, unes persones molt
motivades que enfront de la crisi, de les fortes adversitats
aposten per fer canvis i aposten per continuar endavant, per
lluitar en circumstàncies com deia molt difícils i això per a mi
ha estat el més positiu de FITUR. És veritat que l’estand ha
estat un èxit, però sobretot destacaria la voluntat de la gent del
sector turístic de les Illes Balears de continuar endavant, de
lluitar per a la seva indústria, per a la indústria de tots en un
moment tan difícil i complicat. 

És molt mal de fer donar xifres en aquests moments, és molt
mal de fer, cada vegada les decisions es prenen més a darrera
hora i per tant, a principis de gener, quan ha tingut lloc enguany
FITUR, és molt difícil. El que sí hem de dir és que esperam que
l’any 2010 sigui millor que el 2009 perquè el 2009, Sr. Diputat,
ha estat un any molt dolent per a la nostra indústria i això ens ha
de dur a tots a fer reflexions i a prendre decisions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Costa? No.

I.9) Pregunta RGE núm. 302/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a encesa digital a Mallorca.

En aquest cas passam a la següent pregunta, relativa a
l’encesa digital a Mallorca i la formula la Sra. Diputada Aina
Crespí. Té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat 11 de gener es va produir
l’apagada analògica definitiva a Mallorca i per tant, l’encesa
digital, la TDT. 

La televisió digital ens permet tenir una televisió més plural,
més diversa, amb canals i amb qualitat d’imatge i so, una
televisió en definitiva superior a l’analògica. Per poder fer
possible tot això, aquest govern s’ha hagut de preparar
tecnològicament per poder garantir la cobertura de la TDT a tot
el territori de l’illa i també ha fet campanyes de comunicació on
s’informava tota la ciutadania i molt especialment els sectors
més sensibles a quedar-se fora d’aquests nous avanços
tecnològics. 

Per tant, voldríem saber, Sra. Consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, quina valoració fa d’aquesta encesa digital?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sra. Costa, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament , tres
setmanes després d’aquesta apagada analògica o encesa digital
en l’illa de Mallorca, hem de dir que la valoració que en feim és
elevadament positiva malgrat que a dia d’avui encara existeixen
petites deficiències. L’encesa a l’illa de Mallorca el passat 11 de
gener s’han produït en les dates previstes i a més amb els
objectius de cobertura i de penetració que també havíem previst.
Això és una cobertura superior al 99% que si tenim en compte
que via satèlAlit permet arribar en aquest cas al cent per cent de
la població.

Hem de dir també que el pla de contingència que havíem
preparat per fer front als possibles problemes que poguessin
sorgir, hem registrat als primers quinze dies un total de 735
incidències, el que suposa un 0.08% de la població, només el
2% d’aquestes incidències eren realment problemes de
cobertura i el 70%, la majoria, problemes per rebre alguns
canals determinats, normalment per una adaptació incorrecte de
les antenes.

D’acord amb aquestes xifres podríem dir que les incidències
són poques i normals en un canvi tecnològic tan dràstic com
aquest. Es manté la mateixa mitjana d’incidències que en la
resta de les illes, a Menorca, a Eivissa i a Formentera, on
l’apagada analògica com saben es va produir al mes de juny.

A més a més, les incidències obtenen una resposta telefònica
aproximadament de 48 hores i d’altra banda com he dit abans
als llocs on no arriba la TDT via terrestre, la televisió digital es
pot rebre via satèlAlit. És el Govern qui fa front a aquest cost de
manera íntegra.

A dia d’avui hem autoritzat a l’illa de Mallorca 41
instalAlacions de televisió digital via satèlAlit i a la resta d’illes
320 des del mes de juny, evidentment. Així i tot puc dir que
estam pendents d’instalAlar aproximadament nou centres
emissors, nous, a totes les illes. Per tant, gràcies a la
colAlaboració activa de totes les institucions, de les associacions
i de les empreses i també evidentment dels ciutadans podem dir
que el grau d’adaptació a la TDT en el moment de l’apagada ha
estat un èxit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. 
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I.10) Pregunta RGE núm. 303/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Lluisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa d'informació
sanitària per a joves.

La següent pregunta és relativa a programa d’informació
sanitària per a joves. La formula la Sra. Maria Lluïsa Morillas.
Té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. La pregunta va dirigida al Sr.
Conseller de Joventut i Esports. A mediados de octubre del
pasado año el Govern de les Illes Balears a través de las
consellerias de Asuntos Sociales, Salud y Deportes y Juventud,
la conselleria que usted dirige, pusieron en marcha el Programa
de asesoramiento e información en el ámbito de la salud para
jóvenes, el denominado PAS. 

¿Puede explicarnos en qué consiste dicho programa y la
acogida que ha tenido? Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sra. Morillas. Qui em demana la paraula? Sr.
Cañellas, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com bé ha
dit, aquesta pregunta tant la podia contestar jo, com la
consellera d’Afers Socials o el conseller de Salut perquè és una
iniciativa presa entre les tres conselleries, encara que també hi
colAlaboren associacions com és ALAS, Ben Amics, Projecte
Jove, el ColAlegi de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears
i la Creu Roja.

La idea d’aquest punt d’informació és que ens hem adonat
que els joves realment reben la informació d’una manera molt
distinta i molt particular en funció del que tradicionalment fa -
diguem- la resta de la societat. Utilitzen punts de contacte molt
particulars i molt cap a ells, a més necessiten que la informació
sigui una informació feta per a ells específicament. Llavors
aquest punt va néixer amb aquesta idea, es varen juntar aquestes
associacions i aquestes tres conselleries per donar informació
sobre sexualitat, drogues, malalties de transmissió sexual,
alimentació i nutrició, conductes violentes i temes d’orientació
i d’identitat sexual. La idea era posar aquesta informació de
manera que els joves la poguessin rebre, de la manera en què
realment ells la poden rebre i després que també especialistes
que fan feina directament amb aquesta problemàtica fossin els
que els orientassin. 

Les accions que fa el PAS són tallers en grup tant en centres
de secundària com dins la mateixa seu, assessorament
individualitzat tant personalment a les instalAlacions com per
vídeo conferència o mitjançant correu electrònic perquè pugui
arribar a totes les illes, difusió mitjançant Facebook, Tuenti, del
bloc que han muntat, de la web institucional, fulletons, etc.
Després formen mediadors de totes les illes perquè també
tenguin aquest coneixement, a mediadors infantils. Posen en
marxa programes d’investigació per veure com arriba la

informació més fàcilment als joves i quina informació els ha
d’arribar. 

També han posat en marxa una iniciativa, que creiem que és
la més adequada i la més innovadora, que és formar líders joves
en aquestes matèries d’una manera seriosa. Els joves, la primera
persona a la qual demanen, no és ni el metge ni el pare, és
l’amic i possiblement sigui al líder del grup on ells es mouen.
Llavors també aquest programa intenta localitzar aquests líders
juvenils per explicar-los aquesta informació d’una manera -
diguem- correcta i que la pugui transmetre a aquest grup de gent
en la qual té influència com a líder social jove que és. 

Això és el PAS, en breus paraules li he explicat quin és el
contingut que feim. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cañellas. Vol la Sra. Morillas fer ús de
la paraula? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 299/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a cogestió
aeroportuària.

Passam a la següent pregunta, relativa a cogestió
aeroportuària, la formula el Sr. Antoni Alorda. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, fa anys com sap que des del nostre grup
demandam la gestió dels aeroports. És per això que hem seguit
amb molt d’interès tota l’evolució del moviment del Govern de
l’Estat per avançar en aquesta cogestió i quedàrem molt
defraudats com sap fa un any amb un decret que excloïa sense
raó els aeroports illencs. De llavors d’ençà el nostre grup no ha
aturat, tampoc aquesta cambra que per unanimitat ha seguit
malavejant com també el Govern per a la realització d’aquell
plantejament.

Últimament hem vist declaracions obertes a reconsiderar la
inclusió de l’aeroport de Son Sant Joan, però sense que s’arribi
a concretar la iniciativa, sense que a la pràctica s’arribi a res.
Per això, li demanam: quin és el moment i quina la valoració fa
de les declaracions últimes del Govern de l’Estat respecte de la
possibilitat de la cogestió dels aeroports illencs?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Alorda, la Conselleria de
Mobilitat fa una valoració positiva de les declaracions
efectuades pel ministre i també pels diferents vicepresidents del
Govern estatal en el sentit que l’aeroport de Palma estarà en un
primer nivell en el procés de cogestió aeroportuària. 

Les valoro positivament per dos motius. Primer, perquè per
primera vegada es fa un comprimís i reiterat que l’aeroport de
Palma estarà en aquest primer nivell i segon, perquè com ha dit
fa un any, fa poc més d’un any, al cap i a la fi s’havia donat una
xifra arbitrària -ho recordaran vostès- de 30 milions de
passatgers que al cap i a la fi la conseqüència d’aquesta condició
feia atendre Madrid i Barcelona, però discriminar els aeroports
de les Illes Balears. Per tant, si ara s’ha reconsiderat aquest tema
li puc assegurar que és per la feina feta, reiterada i insistent de
la Conselleria de Mobilitat i de tot aquest govern en aquest
sentit.

Ara bé, feta aquesta primera valoració positiva, li diré que
particularment em preocupen tres aspectes. Primer, la
possibilitat que la cogestió realment es pugui estendre a tots els
aeroports de les Illes Balears. Les Illes Balears no tenen un
sistema aeroportuari, com s’entén, sinó que són aeroports que
tenen una funció general i una funció estratègica dins cada illa.
Per tant, necessitam que cadascun pugui tenir aquesta capacitat
de participació de les nostres institucions dins la gestió
aeroportuària.

Un segon tema important serà el calendari. Aquest calendari
ens preocupa perquè s’endevina llarg i s’endevina complex.
Demanaríem a l’Estat celeritat en aquest sentit. El tercer punt,
tal vegada el més important, seria la concreció d’aquest model
de cogestió aeroportuària, en el sentit que queda molt per definir
i molt per concretar i sobretot saber com es durà a terme i
especialment quin abast tendrà.

Per tant, en aquest sentit cal ser prudents, no acceptarem
evidentment qualsevol cosa. Volem una posició determinant de
les nostres institucions a la gestió dels aeroports perquè volem
decidir sobre aspectes estratègics com puguin ser inversions,
política comercial, interlocució, companyies aèries, la política
de taxes, etc.

Per tant, com veu, Sr. Diputat, una valoració positiva, però
prudent a l’espera de poder negociar tots els altres aspectes tan
importants que queden per fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens.

Vol fer ús de la paraula el Sr. Alorda? No?

I.12) Pregunta RGE núm. 298/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cogestió aeroportuària.

Passam doncs a la següent pregunta, que és relativa a la
cogestió aeroportuària, formulada pel Sr. Francesc Fiol. Té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. President, després d’aquests minuts de publicitat del Govern
tornam al vertader capítol de preguntes, en la línia també de la
pregunta anterior. Tothom sap molt bé que ZP és una persona...,
Zapatero és una persona que no és de fiar. Les seves promeses
i la seva visió de les coses..., ens va dir que no existia cap crisi,
estam a la pitjor crisi que hem conegut mai; ens va dir que
podíem estar segurs de les pensions i de les èpoques de
jubilació, i això ja veim que també s’haurà de canviar; i també
ha canviat en la qüestió de la cogestió aeroportuària. 

Va ser que dia 30 d’agost de 2006 que aquí a Palma va
prometre i comprometre la cogestió aeroportuària, però amb
posterioritat, dia 1 d’agost de 2008, ho va negar completament,
el que va produir -ho ha explicat molt bé el conseller- una
reacció unànime d’aquest parlament per exigir amb el vot de
tots els diputats, em sembla recordar que era per unanimitat, que
es rectificàs aquest plantejament i que s’anàs a la cogestió de
tots els aeroports de les Illes Balears, dels tres aeroports
importants de les Illes Balears, i s’exigí a més, també a un acord
plenari de dia 9 d’octubre de 2009, fa ben poc, que hi hagués un
calendari clar per dur endavant aquest projecte.

Molt bé. Ens trobam llavors amb les confusíssimes
declaracions de dia 12 de gener del ministre Blanco, respecte de
les quals no queda, al meu parer, contràriament al que pensa el
conseller, pràcticament res clar: no queda clar el model, no
queda clar que els aeroports de les Illes Balears estiguin
inclosos i pareix que només el de Palma hi estaria, i en
qualsevol cas tot s’ha de regular amb un decret que s’ha
d’aprovar el primer semestre d’enguany, segons diu el mateix
ministre. 

Jo li deman, Sr. President, quina és la seva posició respecte
d’aquesta qüestió i si creu que aquesta legislatura s’aprovarà la
cogestió, almenys de l’aeroport de Palma. Jo ja don per
descomptat que, dels altres aeroports, el Sr. Blanco no en vol ni
sentir a parlar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol.

(Alguns aplaudiments)

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, jo no sé si
vostè ha seguit les manifestacions del Sr. Blanco en el Congrés.
Ell va explicar que tots els aeroports tendran algun tipus de
participació, si bé n’hi haurà alguns que tendran una
participació singular, i en aquest cas efectivament són aquells
que seran rendibles, que tenen un funcionament complex, que
són estratègics dins els seus territoris, i per tant en aquest cas jo
crec que els aeroports de les Illes, el de Palma està clar, però els
altres aeroports també es poden lluitar en aquest sentit.

Nosaltres esperam que a mitjan any hi pugui haver una
norma i que a final d’any es pugui discutir, com molt bé ha dit
el conseller, notícia positiva ser en aquest primera línia, i a la
vegada prudència perquè efectivament hem de treballar en tot
el procés i, per tant, com se suposa aquest govern, com ha fet
sempre, defensarà la participació dels nostres aeroports.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Naturalment que he seguit les
declaracions del Sr. Blanco, que com més parla, li ho dic
sincerament, més embullat fa que ho vegem. Jo tenc clar que
efectivament hi haurà un decret que regularà els aspectes de
funcionament d’alguns aeroports, i llavors hi haurà un segon
bloc del qual ja se’n parlarà jo crec que va arribar a dir la
pròxima legislatura. Per tant aquí l’únic que està clar és que és
possible que l’aeroport de Palma -per aquí la pregunta va
referida al de Palma, perquè és l’únic que el Sr. Blanco
contempla en aquests moments, dels altres no contempla que
participin directament amb un sistema de cogestió- realment ens
preocupa que això s’arribi a produir enguany.

Tenim molts de dubtes que això es pugui complir enguany.
No veim amb claredat que aquest decret es pugui desenvolupar
durant aquest semestre i sospitam i ens preocupa que realment
aquesta qüestió quedi ajornada per a la pròxima legislatura.
Sabem que hi ha ineludiblement un compromís amb les
eleccions catalanes que farà resoldre el problema dels dos grans
aeroports d’Espanya, el de Barcelona i el de Madrid, però molt
ens temem i ens preocupa, i demanam que vostè exigeixi el
compliment dels acords presos en aquest parlament, que
quedem ajornats amb molt bones paraules. Tots els ministres
quan vénen aquí duen la lliçó apresa i tots, des de la Sra.
Salgado passant pel Sr. Chaves, tots diuen el mateix, per tant
estan ben advertits que en arribar aquí han de dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies..., Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

...que hi ha d’haver cogestió. Però ja ho veurem, estimats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Aplaudiments)

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Miri, jo en
aquesta comunitat autònoma he estat president en dues
ocasions: una governant el Partit Popular a l’Estat i l’altra
governant el Partit Socialista. Li puc assegurar que em qued
amb el Partit Socialista, perquè els que no eren de fiar li puc
assegurar que eren els del Partit Popular, que només els va faltar
enviar-nos la Brunete aquí al port de Palma per anar en contra
d’aquesta comunitat autònoma. Per tant li vull deixar ben clar
que estic molt més còmode en aquest moment que no hi estava
en altre moment, per cert en un altre moment, Sr. Fiol, en un
altre moment en què quan parlàvem de cogestió aeroportuària,
quan nosaltres defensàvem la cogestió aeroportuària, les idees
de l’Estat eren privatitzar el funcionament dels avions. 

Encara és l’hora que jo hagi sentit el Sr. Rajoy parlar d’estar
a favor de la participació de les comunitats autònomes en la
gestió dels aeroports. Quan vostè em tregui una manifestació del
Sr. Rajoy en què dóna suport a aquest govern, a la comunitat
autònoma, a aquesta llei que es vol fer perquè les comunitats
autònomes tenguin participació, jo, Sr. Fiol, li escoltaré tots els
sermons que ens fa.

De totes formes li puc dir que efectivament, li puc dir que
efectivament aquest govern ho va fer a l’anterior legislatura, ho
fa ara, defensarà que efectivament tots els aeroports puguin tenir
la màxima participació, i nosaltres volem que efectivament això
es faci el més aviat possible. 

Per primera vegada ha sortit un ministre dient que era molt
important la participació de les comunitats autònomes perquè
això significava un instrument fonamental per a l’economia; per
primera vegada hi ha un ministre de l’Estat que diu que és
important que hi hagi participació en els aeroports per a
l’activitat turística; per primera vegada hi ha un qualcú allà deçà
que ens entén, Sr. Fiol.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 14514/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes desenvolupats en
virtut de l'aplicació del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener,
de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la interpelAlació presentada pel Grup
Parlamentari Popular i relativa a projectes desenvolupats en
virtut de l’aplicació del Decret Llei 1/2009, de 30 de gener, de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.
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Per defensar-la en nom del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
els parla un diputat i un batle, un batle que ha tengut
l’oportunitat de ser batle amb un president del Partit Popular i
un batle que ha tengut l’oportunitat de ser batle amb un
president del Partit Socialista. Els he de confessar, a tots vostès,
que jo també m’he sentit més còmode quan he estat governant
amb un batle del Partit Popular.

(Aplaudiments)

És lògic, és lògic, i supòs que és evident. És el mateix
pensament, la mateixa manera d’actuar, el mateix programa
polític, i això fa que en aquest cas entenguem que el Sr.
President també es trobi més còmode amb un govern del Sr.
Zapatero.

Sr. Conseller, podríem tenir una interpelAlació de molts de
temes i jo crec que si sortís un diputat més expert en temes
turístics, com podria ser el Sr. Flaquer, a vostè li podria costar
entrar en el debat, però jo crec que entrarem en un debat que
vostè coneix perfectament, vostè fins fa poc temps ha estat batle
d’un municipi turístic i per tant ha patit, ha viscut i sobretot ha
visualitzat quina és l’eficàcia d’aquest decret anomenat decret
Nadal. 

Ho hem dit abans: avui fa un any que aquest parlament està
tramitant en ponència esmenes presentades pel Partit Popular
per intentar treure un text molt més eficaç, molt més eficaç per
al sector. Quan dia 2 de febrer d’ara fa un any el Sr. Nadal va
pujar a aquesta tribuna per presentar-nos el decret, va ser una
intervenció política, molt poc tècnica i molt poc jurídica, i que
tots vàrem compartir la intenció d’aquest decret. Una vegada
que fa 365 dies que aquest decret és d’aplicació, crec que
comença a ser hora de fer balanç de veure quina ha estat
l’eficàcia d’aquest anomenat decret.

Quan un llegeix el preàmbul o l’exposició de motius se
n’adona que difícilment es podran aconseguir amb els mitjans
que ofereix el text legal o el seu desenvolupament reglamentari,
el que volia la intenció o quina intenció tenia aquest decret llei.
Es diu que la (...) del decret llei és adoptar mesures immediates
per facilitar l’impuls a la inversió i a l’activitat econòmica
pública i privada a les Illes Balears per donar una urgent
resposta a l’actual crisi econòmica. 

Aquest decret té tres línies d’actuació. Agilitació
administrativa, i he de reconèixer que per als ajuntaments i per
a les administracions públiques ha estat un bon decret;
l’abreviació de terminis jo crec que ha afavorit, sobretot amb el
que estan vivint els ajuntaments, poder declarar d’urgència
moltíssimes obres que amb els terminis que se’ns han donat
haguessin estat de difícil compliment, per tant en el primer
apartat li hem de dir que compartim en aquest cas l’objecte i que
creim que ha complit la finalitat i els seus objectius. Facilitar la
implantació de noves activitats empresarials; aquí ens agradaria
que ens fes vostè un resum de quines pensen que han estat
aquestes noves activitats empresarials que ha aconseguit aquest
decret, en quina mesura ha ajudat l’economia i en quina mesura

ha ajudat a implantar aquestes noves empreses a la nostra
comunitat. I, en tercer lloc, impulsar la indústria turística
facilitant al màxim la construcció de noves empreses, però
també millorant la seva oferta, millorant la seva imatge, per tant
millorant la competitivitat del sector. 

La més important són les mesures d’impuls a la indústria
turística, que es concreten en dues: el suport a la indústria
turística i la regularització i la millora d’establiments turístics,
i amb aquesta finalitat s’arbitra una sèrie d’instruments. En el
primer apartat, el de regularització de places turístiques, es fixa
un termini de vuit mesos, i s’articula mitjançant l’adquisició de
places previstes a l’article 51 de la Llei general turística a través
d’un organisme gestor previst a l’article 54 de la mateixa llei. El
termini de regularització era de vuit mesos, però hem
d’entendre..., bé, hem d’entendre, hem de compartir amb vostè
que el fet que aquest consorci ja fos creat dia 10 d’octubre de
2008 però que no es constituís fins al dia 22 de juliol de 2009,
en aquest cas a Mallorca, fa que aquesta regularització de places
ja sofreixi un retard de sis mesos; per tant no dóna una resposta
urgent per la qual va ser presentat aquest decret llei. La
regularització de les places turístiques continua condicionada;
per tant la seva agilitat és dubtosa.

A les places que han estat irregularment en el mercat, és a
dir, hi ha hagut places que tots sabem, i a més tots ho hem
consentit, que han estat d’una forma irregular en el mercat, no
se’ls pot exigir els mateixos requisits que a les noves places o a
les places de nova creació. Per tant aquesta regularització que
es produeix no hauria de produir mai un increment de l’oferta
que ja existia, si bé existia d’una forma irregular. S’imposa als
establiments regularitzats un pla de qualitat, de modernització
permanent, el que sotmet també a ells mateixos una càrrega, a
aquests establiments regularitzats, desproporcionada als demés.

Un tema que vostè supòs que també s’haurà trobat és que
aquestes places a regularitzar no han de sofrir o no han d’haver
sofert a la seva creació una infracció urbanística greu, no l’han
d’haver sofert. Difícilment amb l’ordenament urbanístic que
tenim o amb la mateixa llei del sòl, o amb les mateixes
normatives tant municipals com supramunicipals, és difícil que
s’hagin creat noves places turístiques d’una forma irregular
sense haver comès una infracció greu. El problema és que potser
les administracions no les han detectades, i el problema pot
venir que, quan tu has de presentar un estat actual del teu
establiment turístic, si l’Administració no l’havia detectada en
aquest moment la pot detectar. Per tant no és el que es pensava
el sector, no és la solució que necessitava el sector, i crec que es
varen crear unes expectatives que no han donat de moment el
seu fruit.
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Ens agradaria que vostè ens digués exactament quants de
projectes té entrats dins la seva conselleria de regularització de
places i que vostès de qualque manera ja hi han donat el
vistiplau. També ens agradaria saber quantes en té que han
presentat deficiències.

Creació d’oficines d’informació per facilitar la
regularització d’aquestes mateixes places i d’ajudes estatals per
a la rehabilitació i millora. Ens agradaria saber quantes oficines
s’han creat, quantes oficines, i on estan ubicades aquestes
oficines.

Un dels punts importants d’aquest decret sense cap dubte és
la substitució d’autoritzacions prèvies per declaracions
responsables d’activitats. Jo crec que la intenció és bona, la
intenció és bona i jo crec que els promotors ho agraeixen, però
pensam que pot ser una font de conflicte posterior. M’explicaré.
Vostè, que té experiència municipal, sap que difícilment entrin
majoritàriament projectes dins l’ajuntament sense que tenguin
deficiències. El fet de ficar aquesta autorització prèvia, que era
una fiscalització de la mateixa conselleria que determinava si
complien els paràmetres per poder de qualque manera
augmentar, per exemple, de categoria els hotels, fa que els
mateixos promotors corrin un risc molt elevat a l’hora
d’executar aquestes obres i que després, amb una visita
posterior, es detecti que hi ha en aquest cas deficiències,
deficiències que estaran executades i que difícilment es podran
solucionar. I en aquest decret diu que si després aquesta
declaració jurada no s’ajusta a la legalitat se suspendrà
l’activitat; hi haurà infraccions, hi haurà sancions, però jo crec
que el més important és que se suspendrà l’activitat. Ens
agradaria saber qui inspeccionarà aquests hotels, ens agradaria
saber quins criteris d’inspecció tendran aquests hotels, ens
agradaria saber si realment un hotel ha fet un projecte, l’ha
presentat, ha fet una declaració jurada i no es correspon a la
legalitat perquè la gruixa de les portes, perquè la categoria i la
qualitat no s’ajusten a les necessitats o al requeriment de la
conselleria, si aquest hotel, aquesta establiment turístic serà
precintat, com diu aquest decret.

Durant dos anys també diu aquest decret que es possibilita
l’execució simultània d’urbanitzacions i d’edificacions. Bé,
passam per damunt el mateix pla territorial de Mallorca, es
preveu que això podrà ser així, però jo crec que això escenifica
la rigidesa d’un pla territorial que crec que com a mínim, com
a mínim, hauria de ser revisat.

S’admet també que s’atorgui prèviament la llicència
municipal d’obra sense el permís d’instalAlació. Vostè sap que
la mateixa llei d’activitats així ho marcava, era un requeriment
indispensable la presentació de la llicència d’activitats prèvia
presentació o autorització de la llicència d’obres. Nosaltres
pensam aquí que es perd una gran oportunitat perquè en un sol
procediment es puguin donar les dues llicències amb els
perjudicis que això podrà causar. 

Ens agradaria també que ens explicàs..., és de tots sabut que
el Consell Insular de Menorca ha impugnat el reglament del
decret Nadal; és conegut i jo crec que vostè ha fet unes
declaracions on diu que s’intenta arribar a acords. Ens agradaria
saber a quins acords estan intentant arribar, ens agradaria saber
què és el que s’està negociant, i ens agradaria que aquesta

negociació que vostè fa amb el Consell Insular de Mallorca avui
fos pública perquè tots ho sapiguéssim.

En resposta a una pregunta que va fer aquest grup
parlamentari, un diputat d’aquest grup parlamentari, sobretot per
saber realment quina era l’eficàcia d’aquest decret, la veritat és
que pensam que els resultats que vostè ens contesta no són molt
encoratjadors, sobretot si el que es pretenia era que,
majoritàriament, els hotelers s’adherissin a aquest decret, per
millorar i sobretot per invertir en els seus establiments.

És a dir, ens agradaria saber quants projectes de millora
d’establiments turístics vostès ja tenen aprovats i s’estan
executant.

Ens agradaria saber quants projectes en aquests moments no
han estat aprovats perquè tenen deficiències.

Ens agradaria, si és possible, que ens quantificàs
econòmicament quina injecció, en aquest cas d’inversió privada,
s’ha fet amb aquest decret Nadal.

I ens agradaria saber si vostè pensa que els problemes
d’agilitat o els problemes, sobretot, d’interpretació municipal
han produït que el propi sector en aquest moment no sàpiga com
s’ha d’adherir a aquest decret Nadal.

Crec que aquest decret va començar malament, i ho dic amb
un sentit de responsabilitat. En el discurs, el conseller ens deia
que havia estat un decret consensuat, i va dir que ho havia
consensuat amb el sector, amb els empleats i amb el món
turístic; però crec que es va oblidar d’uns grans elements
importantíssims en aquesta comunitat: primera, amb un 47%
d’aquesta comunitat, representada pel Partit Popular, que no va
consensuar, però sobretot també amb uns òrgans d’aplicació que
són els ajuntaments, que coneixen pràcticament, molt millor en
aquest cas que la conselleria, perquè ho pateixen cada dia,
l’aplicació del propi decret.

Crec que va ser un decret que va néixer coix, que va crear
unes grans expectatives i que va intentar acontentar el sector,
però que al final crec que això es tirarà en contra seva, perquè
el propi sector se n’adona que per les expectatives per les quals
va ser creat, de moment és un decret que nosaltres consideram
inútil o que, com a mínim, no acompleix els requisits que hauria
d’acomplir. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

En representació del Govern, el Sr. Ferrer té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Sra. Presidenta, moltes gràcies. Sr. Pastor, moltes gràcies,
perquè el seu interès per un decret, que jo crec tan important i
un decret turístic, diu molt de la seva sensibilitat i de la del seu
grup de cara a la nostra principal indústria, cosa que no dubtava.

El decret Nadal, o el Decret 1/2009, respon a una sèrie de
necessitats: en primer lloc, la necessitat d’adaptació al mercat
dels nostres establiments; respon a la impossibilitat de dur
endavant aquesta adaptació a causa del complicat entramat
normatiu que tenim; respon a la necessitat d’aprofitar al màxim
els plans del Govern estatal que havia posat en marxa i que
segueix posant en marxa per fer millores a les nostres empreses,
i també a la necessitat d’activar no tan sols el sector serveis sinó
també el sector de la construcció, en aquest moment, com vostès
saben, molt paralitzat.

Jo li deia abans, a la pregunta que ja m’havia dirigit, que el
més important del decret és que marca un punt d’inflexió, marca
un punt i a part; durant molts anys hem fet, entre tots, un
entramat legislatiu, com a mínim podríem dir que complex,
massa complex per permetre fer front amb garanties a les
reformes necessàries que ens demanda el mercat. I en aquest cas
no parlam de destinar recursos públics, que n’ha de menester
també el turisme, sinó que parlam de facilitar, de no posar més
entrebancs als nostres empresaris per poder invertir i per poder
competir.

Així com deia, és el decret Nadal la primera passa, una passa
importantíssima que marca el desig del Govern de les Illes
Balears d’adaptar-se a aquest nou temps, a aquest temps de
canvi que vivim. Ens demanda la societat, ens demanda el
mercat i tenim, com a polítics, l’obligació de dur endavant
canvis estructurals, canvis que són imprescindibles perquè la
nostra indústria pugui seguir nodrint de benestar i de llocs de
feina aquest país.

Jo sé que no és el seu cas, que no és el cas del Sr. Pastor ni
del seu grup, però és fàcil, i de fet de vegades s’ha fet, fer
demagògia dient que amb aquest decret el Govern afavoreix una
determinada indústria o uns determinats empresaris. Però la
finalitat d’aquest decret i de les reformes que necessàriament
l’hauran d’acompanyar és fonamental social, per una qüestió
molt senzilla: no hi haurà un país vertebrat sense cohesió social
i no hi ha cohesió social sense prosperitat econòmica, i a les
Illes Balears no hi ha prosperitat econòmica sense la riquesa que
crea, sense l’efecte multiplicador de la nostra indústria turística.

Per tant, vostè em demanava xifres; li he de dir que en
aquests moments tenim obres en execució o en tramitació, molt
important, que sense aquest decret no haguessin estat possibles;
a Mallorca en concret hi ha 30 expedients, 10 aprovats i 10 en
tràmit, això amb una xifra total de 31.816.587,18 euros. A
Menorca hi ha 4 expedients, 2 aprovats i 2 en tramitació, amb
un cost de 6.797.989 euros. I a Eivissa, 2 expedients, tots dos
aprovats, amb un cost, amb una inversió de 626.201,58 euros.

No és estrictament objecte del decret, però crec que val la
pena fer referència, sobretot per destacar la bona predisposició
del nostre empresariat, de cara a fer noves inversions i, per tant,
la necessitat que té l’administració de facilitar aquestes
inversions, que del Pla Renove i del Pla Futures que l’Estat ha
posat en marxa, la comunitat autònoma que ha presentat més
projectes és la comunitat autònoma de les Illes Balears: 747
operacions ha plantejat, el 20,58 del total de tot l’Estat, el 20,58,
amb una inversió prevista de 286.693.428,50 euros.

Per tant, podem dir en aquests moments que el decret no ha
complert tots els objectius que pretenia, perquè pretenia arribar
molt més amunt, però tampoc no podem de cap manera
menysprear el que s’ha fet fins ara.

Quins són els problemes que planteja el decret d’aplicació?
Vostè els ha apuntats i en alguns estic d’acord amb vostè.
Segurament hagués estat bo sentir la veu dels ajuntaments, això
no li puc negar, no li negaré mai, però el problema principal, i
que tal vegada els ajuntaments ho haguéssim ajudat a detectar,
és l’aplicació de la Llei de fora d’ordenació. Vostè sap que
tenim una llei molt estricta, una llei jo diria que excessivament
estricta i que fa que l’aplicació d’aquesta llei dificulti les
inversions, sobretot el dubte que es genera de si el decret
exonera o no exonera del compliment de la Llei d’edificis fora
d’ordenació. El criteri de la conselleria és que sí, que exonera,
però també he de dir que la redacció inicial del decret ho posava
més clar, i després, en recerca d’aquest necessari consens, de
què vostè també ha parlat i que el conseller en el seu moment va
haver de fer l’esforç per assolir aquest consens, aquest consens
segurament va fer que això no quedàs tan clar com hauria
d’haver quedat.

Per tant, la conselleria en aquest aspecte ha fet reunions amb
la Federació de Municipis; s’ha creat una comissió amb la
Federació de Municipis per seguir els expedients; ha fet un
informe jurídic pels tècnics de la conselleria que diu això, que
durant dos anys el decret exonera del compliment de la Llei
d’edificis de fora d’ordenació, i s’ha enviat als ajuntaments, i
ara està pendent d’aprovar, hem introduït en aquest sentit
aclaridor una modificació a la Llei “omnibus”, que el Govern
crec que ja ha dut a aquest Parlament, per adaptar-se a la
Directiva de serveis, a la Directiva Bolkestein. És a dir, en
aquesta llei d’adaptació Bolkestein introduiríem un apartat per
deixar més clara aquesta qüestió de l’aplicació de la Llei
d’edificis fora d’ordenació, tenint en compte, com dic, que la
conselleria ja ha fet un informe jurídic i que l’ha enviat als
ajuntaments. Segur que l’ajuntament que vostè presideix l’ha
rebut.

I vull deixar clara una cosa des d’aquesta tribuna: s’ha donat
la culpa als ajuntaments de vegades i això és fals, no és correcte,
no és cert; la culpa no és dels ajuntaments amb els problemes
que hi pugui haver en l’aplicació d’aquest decret.

Quant a l’apartat relatiu a la regularització de places. Bé,
com vostè diu, es pretenia regularitzar places que, si bé no es
poden considerar de cap manera ilAlegals, sí que de qualque
manera necessiten el seu reconeixement i necessiten posar-se en
funcionament; per tot això es va crear una comissió que ho
gestionava, una comissió formada per la Conselleria de
Turisme, el consell insular, les dues patronals hoteleres,
Federació i Cadenes, els dos principals sindicats, UGT i
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Comissions Obreres, i una organització sense ànim de lucre.
Això s’ha posat en marxa i aquí hem de reconèixer que els
resultats no han estat de cap manera els prevists.

En aquest moment tenim sis establiments que s’hi han acollit
i un total de 155 places amb aquests sis establiments. Per què no
ha estat el resultat el previst? Crec que per una sèrie, com
sempre sol passar, per un cúmul de circumstàncies: en primer
lloc, és una situació econòmica, això no és gratuït ni prop fer-hi,
el preu que s’ha fixat és un preu elevat, es diu compra de places,
un preu elevat, i per tant el moment econòmic ho dificulta.

També és ver que ara fa poc s’ha aprovat a la Mesa, o tenim
en previsió d’aprovar-se immediatament, el fraccionament del
pagament, perquè tampoc no estava previst en principi. Però la
qüestió és que dia 22 de març, perquè el termini comptava a
partir de la constitució de la comissió, dia 22 de març ens acaba
el termini, i és la intenció de la conselleria consensuar, si és
possible, una pròrroga abans de dia 22 de març per poder dur
endavant aquesta qüestió. Entenem que és una qüestió molt
important, que està ben recollida en el decret, però que queden
flecos, sobretot quan parlam de moments de crisi i situacions
econòmiques complicades, flecos que encara s’han de polir i
que el temps no ens ha bastat per fer-ho així com toca. Si bé,
torn a repetir: sis establiments, 155 places turístiques fins aquest
moment.

Què ens queda de tot això, què ens queda per al futur? Jo li
deia: el més important del decret Nadal no està en el que fa sinó
en la tendència que marca, és un punt d’inflexió; necessitam
més reformes. No es tracta de canviar el nostre model turístic,
sinó que el model evolucioni cap allà on nosaltres som més forts
i on podem ser més competitius. Durant anys, en aquesta
comunitat autònoma, fa anys, no importava fer massa coses
perquè els turistes venguessin, i això és la realitat, ara hem de
competir i molt, i molt. I com a destí madur tenim algunes
mancances per ser competitius, però també tenim moltes
fortaleses i hem de treballar aquestes fortaleses, però no les
podrem treballar sense reformes, sense canvis, i han d’anar en
la línia del decret Nadal: més facilitats per a les inversions; més
flexibilitat; més capacitat que els nostres hotelers puguin
invertir i millorar els establiments; invertir l’administració a
millorar les zones turístiques.

La nova llei turística en tramitació és una oportunitat i jo
vull allargar aquí la mà al Partit Popular, necessitam un consens
central de les forces centrals, socials, polítiques d’aquesta
comunitat, perquè el moment és molt difícil. Vull allargar la mà
a vostès per aconseguir posar les bases perquè aquesta nova llei
turística, per una banda es pugui aprovar amb consens, però que
sigui un consens en els fonaments, un consens real i el consens
no ha de significar deixar la llei light; a l’inrevés, torn a repetir,
hem d’escometre reformes estructurals i necessitam consens
social per dur-les a terme.

També és ver que socialment aquests moments de crisi ens
ajuden que hi hagi més sensibilitat i no hi hagi tanta oposició
que puguem dur endavant aquestes transformacions. Necessitam
treballar en aspectes de més sostenibilitat, de més formació i
amb aquestes reformes que no ens han de fer por; reformes
profundes que són imprescindibles. El marc actual en què hem
jugat fins ara ja no ens serveix i el decret Nadal ha quedat, com
vostè deia, és insuficient, no ha estat tot l’eficaç que esperàvem,
és ver, segurament és ver; s’han fet moltes coses, se n’han de fer
més, però és ver; però sobretot el que ens ha mostrat és el camí
correcte i que el marc actual ja no ens serveix, hem de canviar.
No serà senzill ni breu, però ho hem de fer ja, tampoc no podem
esperar més, i els canvis ens han de permetre sortir d’aquesta
crisi més forts del que érem abans de la crisi.

Vull fer, per acabar la intervenció, Sr. Pastor, una crida al
futur: hem demostrat que en el sector turístic aquestes illes són
capaces de tenir els millors empresaris del món; tenim molta
gent que té moltes ganes de fer feina i que té coratge i ara ens
toca als polítics estar a l’alçada. Crec que és molt important el
Partit Popular per fer aquest pacte, és el futur de la nostra
indústria i el futur de la nostra indústria a les Illes Balears és
tant com dir el futur de tots.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts, intervé, primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Bé, com sol succeir, evidentment no repetirem els arguments del
conseller, crec que ha fet una exposició acurada de les qüestions
plantejades pel Partit Popular i per tant, en general, crec que
s’ha donat una contesta satisfactòria.

No sé si començar dient que nosaltres ens sentiríem també
més còmodes amb un president d’Unió Mallorquina, però bé,
això ja ho deixaré per a un altre moment.

Mirin, Sr. Pastor, el que és evident i el que jo crec que ha
quedat demostrat i el que és claríssim és que aquest decret llei
ha estat útil, ha estat eficaç. Podem discutir si s’han cobert les
expectatives, això és un debat que també han tengut vostè i el
senyor conseller, no ho reiteraré, però en tot cas sí que vull
deixar clar que ha estat un decret útil, que ha servit, que s’han
provocat uns ingressos a l’administració pública i que, sobretot,
s’ha iniciat un camí de millora de la nostra oferta turística.

Hem de tenir en compte que aquest decret llei és a meitat de
camí, cap dels seus terminis, que vostè ha esmentat, diguem, no
han finalitzat; encara no ha acabat el termini de regularització
de places, ni ha acabat el termini per poder escometre les
reformes a les quals volia convidar el decret llei. Per tant, som
a mitjan camí, i com sol passar en aquest procés, sol ser habitual
que s’esperi a esgotar els terminis, això se sol produir, i més es
produeix a un moment de crisi econòmica en què tots els
empresaris, també els turístics, tenen la dificultat que tenim tots,
també els ajuntaments, les dificultats del crèdit, les dificultats
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del finançament per part de les entitats bancàries i d’estalvi per
finançar obres i inversions, això és evident, és el context.

El que jo crec i el que creu Unió Mallorquina que és
innegable, és que aquest decret llei ha estat una mostra de
valentia d’aquest Govern, perquè ha afrontat una qüestió molt
difícil i molt polèmica i aquesta qüestió difícil i polèmica, ho
sap perfectament, és el tema d’aquestes places a regularitzar,
d’aquestes places alAlegals, si ho volem dir així. En temps del
Partit Popular no hi va haver aquesta valentia, perquè és una
qüestió difícil i es pot dir que no s’ha resolt tot l’adequadament
que s’hauria de resoldre o que els requeriments econòmics o els
requeriments de qualitat, als quals també vostè ha fet referència,
són excessius. Però el que és innegable és la valentia.

Vostè deia, hi ha un requisit d’inexistència d’infracció
urbanística greu; crec que aquí hem de fer un matís: d’existència
d’expedient d’infracció urbanística greu, que són, diguem, dues
coses paregudes, però molt diferents, com vostè sap, perquè és
batle i es troba amb aquests matisos. Per tant, en aquest punt sí
que el decret llei ha intentat facilitar la tasca dels ajuntaments i,
lògicament, fer un certificat d’inexistència d’un expedient és
molt més fàcil que fer un certificat d’inexistència d’una
infracció, són dues qüestions que crec que vostè comprèn
perfectament i que, a més, entenc que comparteix.

Bé, per tant, hi ha un camí encetat que esperam, diguem, que
s’augmenti aquest procés de regularització, que no ha estat fàcil,
i també hi ha un procés en l’aposta per la modernització dels
establiments turístics. Aquí també ha sorgit un problema
interpretatiu i aquest problema interpretatiu, també li ha explicat
perfectament el senyor conseller, és el tema dels edificis fora
d’ordenació. Jo vull recordar que tal vegada el decret llei no ha
estat prou clar, però és que les esmenes del Partit Popular
tampoc no ens ajuden en aquest moment a aclarir aquesta
qüestió, perquè, de fet, les esmenes del Partit Popular,
l’exoneració dels paràmetres que preveu el decret llei es
dificulta aquesta tramitació, perquè vostès diuen que han de ser
els plens dels respectius ajuntaments, previ a un informe del
consell insular, el que ha de fer aquesta exoneració. Lògicament
això, com vostè sap, incrementa els tràmits administratius i, per
tant, incrementa les dificultats d’acollir-se a aquesta exoneració.

Per tant, sempre s’ha de millorar, el més important al final
és el que deia el conseller, tots, Partit Popular inclòs lògicament,
entrem en aquest canvi de mentalitat, en aquest canvi dels
esquemes que fins ara ens han regit sobre aquesta qüestió
turísticourbanística, per dir-ho de qualque manera i per tant, tots
facilitem que la indústria turística es pugui modernitzar i que el
nostre producte es pugui millorar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds..., no hi ha intervenció. Per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument perquè entre la intervenció del Sr. Conseller, la
intervenció del Sr. Melià i fins i tot la del Sr. Pastor ja s’han
posat damunt la taula diverses qüestions que crec que està bé
tenir-les en compte. Però jo sí voldria ressaltar que a dia d’avui
s’ha produït un fet que crec que és important, a més en el mateix
plenari he tengut l’oportunitat d’assistir a dues versions respecte
d’aquest decret llei per part del Partit Popular. La veritat és que
hem assistit a una primera més violenta, més contundent, més
contrària a les propostes que surten del mateix govern i fins i tot
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, i d’una
altra banda, en aquesta interpelAlació, més suau, en una línia fins
i tot diria que més constructiva, si bé, al final cadascú decidirà
si és més constructiva o no, i ho explicaré a continuació.

S’han sentit diversos dubtes entorn a un projecte que crec
que tots coincidim a pensar que va ser necessari quan es va
tramitar, quan es va dur en aquest Parlament i es va convalidar.
Un projecte que no era només de mesures turístiques, que
efectivament era un dels tres puntals que molt bé ha llegit i ens
ha relatat el Sr. Pastor, aquest era un dels tres. Però un dels
canvis que hem sentit avui precisament va dirigit a un d’aquests
puntals i és que les intervencions dels membres del Partit
Popular que feien referència al decret llei esmentat avui,
pràcticament donaven a entendre que no s’aplicava aquest
decret o que aquest decret pràcticament no existia i era
imprescindible acabar en la tramitació de la llei, que
efectivament s’ha d’acabar com més prest millor. Però quasi
s’havien negat les possibles bondats que pogués tenir el decret
i la seva aplicació. Avui hem pogut constatar i comprovar que
no és del tot així. S’ha dit per part del portaveu del Partit
Popular que, efectivament, un d’aquests puntals, concretament
un dels que fa referència a l’agilitació de tramitacions
administratives ha permès millores substancials sobretot per als
ajuntaments i només això crec que és un punt a favor i que avala
l’aplicació d’aquest decret, tal com està com a mínim fins ara,
i algunes altres qüestions.

Però per una altra banda s’han posat en dubte altres
qüestions i altres puntals a què fa referència aquest decret, i jo
he dir que crec que en alguns casos el Sr. Conseller ja hi ha
donat resposta al portaveu del Partit Popular, segurament en els
torns de rèplica d’uns i altres, s’acabarà de resoldre qualsevol
dubte que pugui quedar, però de moment jo crec que les
intervencions són prou clares en aquest aspecte. El fet de no
voler reconèixer fins ara les millores que sí són reals i que han
provocat aquest decret i a dia d’avui ja se’n reconeixen algunes,
ja és una passa important i un avanç.

En qualsevol cas crec que també és important, i ho dic
perquè en algunes de les qüestions que s’han posat en dubte per
part del Partit Popular, des del nostre punt de vista s’hauria
tengut l’oportunitat mitjançant les esmenes que han estat
presentades en el tràmit com a llei, s’hagués pogut com a mínim
intentar esmenar o solucionar totes aquestes coses. Algunes
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d’elles sí s’han proposat, però moltes de les que hem sentit avui
no figuren tan sols a les esmenes que ha presentat el Partit
Popular. Per tant, això també tal vegada s’hauria de tenir en
compte. 

Com a mínim hem de dir que no estam d’acord en algunes
afirmacions que des del Grup Popular s’han fet en algun
moment que aquest decret pràcticament és inútil i no té cap
efectivitat, així i tot s’ha dit avui mateix. Jo crec que sí té
efectivitat, s’ha de tenir en compte que prendre mesures en el
sector turístic que millorin aquest sector, que és la nostra
primera indústria, sense cap dubte té repercussió en altres
sectors empresarials que d’una manera o de l’altra també es
veuen vinculats a aquesta necessitat de millores. Crec que tot
això s’ha de tenir en compte. Dir que tal com està el decret és
com si fos inexistent és irreal i entendre que només per la via de
l’aportació que pugui fer el Partit Popular, que està bé que la
faci, és quan el decret tendrà un contingut, un sentit i tendrà un
resultat positiu la seva aplicació, és com a mínim dubtós. Totes
les aportacions que siguin positives són bones, però negar la
bondat fins a dia d’avui i fins a la seva aprovació, per tant, de la
seva aplicació del decret és de més i ens hauria agradat que en
tots els aspectes trobar en alguns moments més colAlaboració per
part del Partit Popular. Hem sentit moltes crítiques, però no
sempre hem trobat disposició perquè les millores que podria
aportar el mateix partit fossin reals...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Boned, si és tan amable.

EL SR. BONED I ROIG:

Acab, Sr. President. Hem sentit crítiques, però fins i tot en
ocasions, quan han tengut l’oportunitat de negociar millores
mitjançant via de transaccions, no hi ha hagut prou enteniment
ni prou predisposició per intentar recollir aquestes esmenes, i les
transaccions que es varen fer en el text de la futura llei, que sens
dubte en un moment o l’altre s’aprovarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc aclarir dues
intervencions distintes. És que una cosa és aprofundir en les
bondats del decret i l’altra cosa és que aquest parlament estigui
un any per tramitar les esmenes del Partit Popular. Jo crec que
són dues coses completament diferents, entendran el malestar
del Grup Parlamentari Popular, que fa un any que tenim en
ponència unes esmenes i que no van ni endavant ni enrera.
Simplement això.

Bé, agrair la sinceritat del conseller, però crec que les dades
que ens ha donat avui són molt aclaridores. És veritat que la
creació i la redacció del decret turístic respon a un seguit de
necessitats del sector, però crec que no donen resposta a la
necessitat del sector. D’aquell decret que havia preparat el Sr.
Nadal al decret que es va aprovar aquí hi havia una gran
diferència, Sr. Conseller. Els seus socis de govern, no
l’oposició, els seus socis de govern no li varen deixar presentar
un decret que tal vegada sí hagués solucionat alguns problemes
que tenia el sector, però no va ser el Partit Popular, varen ser els
seus socis de govern que el varen amenaçar a rompre el pacte.
“El BLOC critica que Nadal vulgui rompre el seu acord sobre
el decret hoteler, amenaçant...”, degué ser de les primeres
amenaces de rompre el pacte. Facilitar i no posar entrebancs. És
a dir, l’esperit d’aquest decret és facilitar i no posar entrebancs,
però hem de reconèixer que tampoc no resol els entrebancs que
nosaltres mateixos hem creat a les legislacions que hem
aprovant any rere any, creant una inseguretat jurídica fortíssima.
Hem deixat..., no sé quin percentatge, no ho vull dir, de la
nostra planta hotelera, sinó fora d’ordenació, com a mínim com
edifici inadequat. Clar, això dificulta moltíssim a l’hora de
proposar millores i a l’hora de poder donar segons quins tipus
de llicències a aquestes estructures. És que pràcticament és
impossible.

I vostè diu que la redacció dóna peu a interpretacions, la
conselleria interpreta una cosa i els ajuntaments n’interpreten
una altra. Vostè ha estat fins fa poc temps a un ajuntaments, a
vostè li sembla que un ajuntament certificarà, sense visitar-lo,
que aquell hotel no té infracció urbanística? És que avui no
certifiquen res. Vostè ho sap, no certifiquen res. Quin batle,
sense tenir unes garanties jurídiques clares, certificarà que un
hotel no té cap tipus d’infracció, no expedient, no ho firmarà. Si
vostès no fan una redacció prou clara, que sigui d’obligat
compliment per part dels ajuntaments, els tècnics, i vostè ho
sap, no la firmaran.

Bé, 30 expedients -diu, si no ho he sentit malament- a les
Illes Balears i 10 d’aprovats a Mallorca, 2 a Menorca i 2 a
Eivissa. Nosaltres pensam que les expectatives que havia creat
aquest decret eren molt superiors a les que avui vostè ens diu
que s’estan realitzant. Clar, però després jo crec que ens ha de
donar una gran part de raó quan li deim que aquest decret ha
tengut coses bones i ha aportat coses bones, quan vostè ens diu
que només sis establiments s’han adherit a la legalització de
places turístiques i només 155 places turístiques a les Illes
Balears a dia d’avui tramiten l’expedient. Això és un fracàs, Sr.
Conseller. Qualque cosa no hem fet bé quan l’hoteler que
pensava que aquest decret li solucionava una situació de certa
irregularitat en el seu establiment no s’hi ha adherit. Vostè parla
del cost, tal vegada sí, també en podríem parlar de la manera
que se fan les borses de places. Tal vegada a vostè li llevaran
una sèrie de places a Alcúdia i resulta que s’utilitzaran per fer
esponjaments a Calvià. D’això també en podríem parlar, perquè
es fa per illes, no es fa per municipis. Ens llevaran places a un
municipi turístic i possiblement les aprofitarem en millores a un
altre establiment turístic. Tal vegada això no és objecte de
debat, però també hi podríem entrar.
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Un fracàs, Sr. Conseller. Cerquem una solució, que no és
aquest decret perquè no és prou eficaç, per mirar de veure de
quina manera podem regularitzar aquesta borsa de places que
avui de qualque manera són irregulars. I vostè diu que
l’important és la tendència d’aquest decret, no el que fa. Jo crec
que són importants les dues coses, és important l’objecte del
decret, que no és marcar una tendència, l’objecte del decret és
canviar uns problemes que pugui tenir en aquest cas un sector.
Nosaltres pensam que en aquest decret, no només és un decret
turístic, hi ha potabilitzadores d’aigua també, ho hem de
recordar, hi ha temes de procediments que afecten els
ajuntaments, li falten sectors, li falta el sector agrícola, és a dir,
el sector agrícola per què no s’ha de poder beneficiar d’unes
facilitats per invertir..., un sector que també està molt castigat
com el sector turístic.

És veritat que aquest decret canvia la tendència, li ho volem
reconèixer, però li he de confessar una cosa, Sr. Conseller, si
vostè vol canviar la tendència amb aquests socis de govern
difícilment ho aconseguirà.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Miquel Ferrer i
Viver):

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Jo li he reconegut que la qüestió
de les places no ha anat bé, li ho he reconegut aquí. Li he
intentat explicar les causes i el que intentarem fer perquè això
se recondueixi. Però també li he de dir que tal vegada no he dit
bé o vostè no ha apuntat bé les xifres, que són en total a les Illes
Balears 36 expedients, per un import de quasi 40 milions
d’euros. Aprovats són 20, però el que està en tramitació tal com
ens arriba se suposa que s’aprovarà, però bé, no són quantitats
excelAlents, però sí respectables, sobretot si tenim en compte que
tota aquesta gent se’n beneficia i per tant, podrà fer els seus
establiments més competitius.

Quan li dic que l’important del decret és la tendència, no
vull dir que sigui l’únic important ni el més important, però
canviar una tendència a l’administració trob que és una qüestió
destacable, i la sensibilitat social que recull el decret, crec que
també és destacable. I l’autocrítica que ens hem de fer nosaltres
també l’hem de destacar perquè hem fet un entramat legislatiu
i després hem de fer una sèrie de normes per regatejar el seu
compliment ... -Sr. Fiol és així-, tots hem de tenir un punt
d’autocrítica sobre aquesta qüestió. Li puc assegurar que des de
la conselleria durant el que queda d’aquesta legislatura, que no
és molt, volem afrontar aquesta qüestió, la volem afrontar sense
partidismes, sense demagògies i amb serenitat, però també amb
eficàcia i no tenim temps per perdre. Torn a repetir, els hem de
menester a vostès, igual que hem de menester els altres grups
polítics i les forces socials d’aquest país, ens hi jugam molt i
vostès ho saben. Ens hi jugam el futur de la nostra indústria.
Tenim fortaleses, tenim capacitat, tenim llocs on nosaltres ens
podem desenvolupar, mercats on podem créixer, però
necessitam fer coses perquè això sigui així, no basta esperar, si

ens asseiem a esperar que el temps passi, passarà, continuarà
plovent i ens caurà la casa al damunt. Hem de sortir i fer, hem
de cercar solucions i sobretot crec que hem de saber posar els
camins adequats, els camins legislatius a la societat, a la societat
civil i als empresaris perquè els puguin desenvolupar. I, com
deia al principi, aquest desenvolupament no serà només en
benefici de les empreses, com realment es pensa, sinó que
redundarà en benefici de tota la societat i sobretot dels
treballadors.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer.

III. Moció RGE núm. 15280/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política d'immigració,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 12.245/09.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 15280/09
presentada pel Grup Parlamentari, relativa a política
d’immigració, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
12245/09. Per part del Grup Parlamentari Popular per defensar
la moció per un temps de deu minuts té la paraula la Sra. Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Buenas tardes, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
Hoy en esta cámara desde el Grupo Parlamentario Popular
presentamos una moción derivada de la interpelación del día 1
de diciembre pasado sobre política de inmigración, donde quedó
muy claro que todos los grupos representados en esta cámara
contemplan la inmigración en Baleares no como un problema,
sino como una realidad social necesaria. Desde el Grupo
Parlamentario Popular creemos que se deben poner todos los
medios a nuestro alcance para conseguir el máximo respecto
entre la población de acogida y las personas que han elegido
nuestra comunidad para vivir. 

Hablar de políticas de inmigración significa no esconder la
cabeza como el avestruz, sino aceptar una realidad que
representa hoy casi la cuarta parte de los ciudadanos de las Islas
Baleares; reconocer también que existe un Ministerio de
Inmigración en el Gobierno del Estado y una conselleria en
nuestra comunidad autónoma que tiene la competencia y la
obligación de llevar a cabo políticas específicas en materia de
inmigración que den salida a las cuestiones que se presentan
para garantizar las condiciones de igualdad entre los ciudadanos
y fomentar el entendimiento y evitar la discriminación.
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Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy a
esta cámara 12 propuestas que sinceramente creemos que van
en ese sentido y en beneficio también de todos los ciudadanos
de Baleares, y que son las siguientes.

Uno, el Parlament de les Illes Balears insta al Gobierno del
Estado a reconocer la población real en las Islas Baleares a la
hora de establecer los convenios marcos presupuestarios con las
comunidades autónomas en materia de integración y de acogida
de la población inmigrante.

Dos, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a aportar la dotación presupuestaria suficiente para
que los colegios concertados puedan acoger en igualdad de
condiciones que los públicos al alumnado inmigrante, y así
reducir el 84% del alumnado inmigrante que tienen los colegios
públicos en nuestra comunidad autónoma.

Tres, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de las
Illes Balears a poner en marcha un paquete de medidas
específicas para el colectivo de ciudadanos extranjeros en riesgo
de exclusión social que están al margen de cualquier prestación,
sea cual sea su situación administrativa regularizada.

Cuatro, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
les Illes Balears a poner en marcha el tercer plan de atención a
las personas inmigradas.

Cinco, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
les Illes Balears a modificar el decreto del Fórum de la
inmigración para dar entrada y participación a todas las
entidades e instituciones que trabajan en el ámbito de la
inmigración de forma voluntaria con la simple manifestación de
adherirse al fórum. 

Seis, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a suprimir la comisión técnica del Fórum de la
inmigración.

Siete, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a asumir y elaborar un pacto por la inmigración
con todos los agentes e interlocutores sociales en el ámbito de
la negociación del Govern y éstos.

Ocho, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a incorporar reglamentariamente al Pacto por la
ocupación la organización y la convocatoria de la submesa de
la inmigración, recogiendo así la voluntad de los sindicatos.

Nueve, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de
les Illes Balears a elaborar campañas de sensibilización que
garanticen la convivencia, especialmente de cara a las familias
y los jóvenes, y que no establezca perjuicios de cara a la
población de acogida.

Diez, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a instrumentalizar, mediante la figura del convenio
con los ayuntamientos de los municipios donde se están dando
casos de conflictes sociales por bandas juveniles y
enfrentamientos entre vecinos, proyectos específicos para la
prevención y la resolución de conflictos.

Once, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a convocar la comisión interdepartamental para la
inmigración de acuerdo con lo que establece su decreto en
cuanto al período mínimo de sesiones.

Doce, el Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les
Illes Balears a dotar de partida correspondiente para facilitar
espacios que garanticen la actividad consular.

Hacemos todas estas propuestas con una voluntad clara de
mejorar todo lo referente a la inmigración, en positivo, sin
perjuicio para la sociedad de acogida, de coordinación con los
agentes sociales, con el tejido asociativo, con el cuerpo consular
y las instituciones, y esperamos de este parlament
responsabilidad y que se voten las propuestas en conciencia y no
desde la confrontación simplemente por ser propuestas que se
hacen desde el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Popular
que manifiesta una vez más la necesidad de contar medidas
específicas hacia un colectivo que está, como hemos oído en
este parlamento hoy, en peligro de exclusión social y que creo
que requiere una gran atención por parte de todos los grupos. 

Con esa esperanza traemos estas propuestas aquí y las
mejores de las intenciones. Muchísimas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Pastor, el calendari parlamentari ha fet que hagin
passat dos mesos des de la interpelAlació que vostès varen
presentar. No obstant això nosaltres pensam que aquesta moció
continua tenint vigència, i a més a més en aquests dos mesos
s’han produït a l’Estat espanyol alguns esdeveniments que tenen
a veure amb la immigració -estic pensant sobretot en la
polèmica generada al municipi de Vic en relació amb el tema de
l’empadronament i respecte de serveis, del dret a la sanitat, a
l’educació o als serveis socials bàsics-, i aquests esdeveniments
han fet que els partits polítics hagin de pronunciar i hagin de
manifestar públicament la seva posició respecte a aquest
fenomen.

Certament, i d’altra banda, alguns partits, com és el cas del
seu, varen aprofitar aquesta polèmica per treure un profit que jo
entenc que és un profit preelectoral, i jo li demanaria, Sra.
Pastor, ja sé que parlarem de la moció i és la part més important,
però potser sí que estaria bé, perquè vostè ho ha tornat a repetir
ara, aclarir algunes coses. Vostè sempre fa gala quan surt aquí,
ho ha fet avui també, de mantenir una posició de respecte i de
defensa de la població immigrant i de la seva aportació a aquest
país; de fet textualment a la interpelAlació vostè deia: “Empezaré
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diciendo lo mismo que desde el Grupo Parlamentario Popular
hemos dicho siempre, que tenemos muy claro que la
inmigración no es ningún problema; siempre lo hemos dicho
así porque así lo creemos”. I també vostè afirmava: “La
inmigración representa una gran ayuda para nuestra
comunidad desde hace mucho tiempo, que no sería lo que es
sin lo que la inmigración ha aportado”.

Doncs bé, fetes aquestes declaracions que vostè va fer la
interpelAlació, i avui ha tornat a parlar de la importància que té
el fenomen de la immigració i que no és un problema, jo li
demanaria el seu pronunciament respecte al que ha estat el
missatge principal que ha donat el seu partit al voltant d’aquesta
polèmica amb relació a l’Ajuntament de Vic i que es resumia
amb una frase molt senzilla, i era “aquí no cabemos todos”. A
mi m’agradaria saber si vostè comparteix aquest criteri, aquesta
opinió que ha estat manifestada pel líder del seu partit a
Catalunya, o les declaracions que feia el Sr. Rajoy, president de
seu partit, en el sentit que la Llei d’estrangeria, que per cert s’ha
reformat fa poc temps i en un sentit restrictiu, encara s’havia de
reformar en un sentit més restrictiu del que ja ho és. Ho dic
perquè això també, a part de la moció i a part de les propostes
concretes, també serviria per aclarir-nos i saber on estam.

Fetes aquestes consideracions inicials, nosaltres fixarem la
nostra posició respecte d’aquesta moció i també respecte del que
nosaltres pensam del fet de la immigració, que ho vàrem fer a
la interpelAlació l’altre dia i ho tornam a dir. Nosaltres pensam
que parlar d’immigrants és parlar de ciutadans, és parlar de
ciutadanes, i que els objectius de qualsevol política
d’immigració ha d’anar dirigida al seu reconeixement de
ciutadans i ciutadanes de ple dret. 

Passant concretament al contingut de la moció, li direm que
dels 12 punts que vostè presenta i que ha llegit aquí sense
explicar gaire bé què és el que volia dir, nosaltres li votarem a
favor dels punts 1 i 11 tal i com estan redactats. En relació amb
el primer punt, estam absolutament d’acord amb la necessitat
que el Govern de l’Estat reconegui la població real de les Illes
Balears a l’hora d’establir les aportacions que ha de fer en
matèria d’integració i acollida de la població immigrants. En
relació amb el punt 11, també li donarem el vistiplau, entenem
que simplement el que està demanant és que es compleixi allò
que està establert al decret i sembla, per tant, raonable. També
nosaltres també li votaríem a favor dels punts 9 i 12 sempre que
accepti una senzilla transacció, i és que li proposam afegir el
verb “continuar” a la redacció de les seves propostes. Entenem
que aquest govern ja està duent a terme campanyes de
sensibilització que garanteixin la convivència i ja està donant
suport a l’activitat consular, cosa que està acreditada per les
xifres de persones que han estat ateses i que estan al voltant de
les 15.000 persones. Per tant si simplement en la proposta que
vostè fa afegeix el verb “continuar”, nosaltres també les
votaríem a favor.

Pel que fa a la resta de propostes, no les podem votar a favor
pels següents motius que nosaltres sí li explicarem. En relació
amb el punt 2 nosaltres coincidim en la diagnosi que vostè fa
però no coincidim en la solució; pensam, i és cert i és palpable,
que existeix una desigual distribució de l’alumnat immigrat
entre l’escola pública i la pública concertada, el que passa és
que aquesta situació nosaltres entenem que no té res a veure
amb la manca de dotació pressupostària dels colAlegis concertats
sinó que diria que a la manca de voluntat que ells manifesten
sovint en relació amb l’acollida d’aquest alumnat. Pensam que
la Conselleria d’Educació efectivament té l’obligació i la
capacitat d’equilibrar aquesta situació, però no és vincular això
a l’augment de recursos econòmics, nosaltres pensam que no és
correcte.

Pel que fa al punt 3, de mesures específiques per a ciutadans
i ciutadanes estrangers en risc d’exclusió social, no el votarem
a favor perquè nosaltres pensam que en aquests moments ja hi
ha mesures suficients que van en aquesta línia, que per cert
incideixen fonamentalment en l’articulació social i la formació
prelaboral. Tampoc no votarem a favor del punt 4 per dues
raons: d’una banda, perquè l’elaboració del Pla nacional
estratègic de ciutadania i integració 2007-2010 ja va constituir
un nou escenari nacional d’intervenció social i pressupostària
que marca les prioritats i els criteris generals dels fons de
suport, i a la pràctica aquest pla nacional feia innecessaris els
plans integrals autonòmics; d’altra banda, tot i així, el pacte per
a la igualtat, la ciutadania i la convivència estableix els eixos
generals i prioritaris de la intervenció del Govern en matèria
d’immigració, que són adaptats de manera anual en funció dels
recursos, en funció dels pressuposts i de les circumstàncies
conjunturals, que també les té el fet immigratori.

No votarem a favor del punt cinquè simplement perquè no
hi estam d’acord, i aquesta és una discussió que surt cada
vegada que parlam d’aquest tema. El decret del Fòrum de la
immigració és un decret que està consensuat amb el moviment
associatiu immigrant, amb les entitats socials, amb sindicats i
associacions empresarials, i per tant és fruit d’un acord, és fruit
d’un consens que s’ha aconseguit amb tots aquests colAlectius.
Entenem, i repeteixo que això ja ho hem parlat en moltes
ocasions, que aquest decret no limita la participació de les
associacions i de les entitats en aquest organisme sinó que
simplement estableix uns criteris, unes condicions de
representativitat dels colAlectius; sembla lògic, nosaltres
pensam, que s’ha de garantir que els vocals que participen en el
Fòrum de la immigració siguin els més representatius i que
responguin a les exigències dels seus colAlectius a través del
treball elaborat en el fòrum. Per tant no compartim amb vostè
aquesta qüestió.

No acceptam tampoc el punt 6 perquè al Fòrum de la
immigració no existeix cap organisme anomenat, com vostè
apunta en la moció, comissió tècnica; podem entendre que vostè
està parlant de la comissió permanent del fòrum, no de la
comissió tècnica; tot i així, si està parlant de la comissió
permanent, tampoc no acceptarem la seva proposta perquè
pensam que aquesta comissió té una funció, compleix el seu
paper i permet un correcte funcionament del fòrum. Respecte al
punt 7, la veritat és que no entenem per què demana aquest
pacte, perquè aquest pacte ja existeix i a més ja se li ha explicat;
aquest pacte té un nom, que és el Pacte per a la igualtat, la
ciutadania i la convivència, que va ser aprovat de manera
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unànime l’abril del 2009, i aquest pacte és a més a més l’eix
vertebrador de la política autonòmica en matèria d’immigració,
per tant no entenem per què demana un pacte si aquest pacte ja
està firmat i consensuat i està en funcionament.

M’oblidava d’un punt que sí li votarem a favor, que és el
punt 8, que l’havia exclòs de la primera part. Sí que votarem a
favor del punt 8 perquè entenem que, bé, té sentit la possibilitat
d’incorporar aquesta submesa de la immigració al Pacte per a
l’ocupació. I finalment, i en relació amb el punt 10, tampoc no
el votarem a favor perquè entenem que ja existeixen prou
mitjans per abordar la prevenció i la resolució dels conflictes, i
en aquest sentit volem destacar la creació de la xarxa de
mediació que abasta tot el territori de la nostra comunitat
autònoma. 

Aquesta és la nostra posició, els punts que li votarem a
favor, les transaccions que li hem ofert i els que votarem en
contra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Pastor, ens trobam davant una iniciativa que reconeixem com a
constructiva, com una iniciativa amb propostes concretes. Ara
bé, com ja se li indicava i com tractaré de desenvolupar, entenc
que moltes d’elles estan fetes des d’un desconeixement o com
a mínim des d’una falta de valoració adequada d’allò que ja
s’està fent per part del Govern. En qualsevol cas, com dic, són
propostes constructives i a més van en la línia d’una política
humanitària, una política d’acollida, una política contra la
discriminació i una política basada en els principis d’igualtat i
de ciutadania. Tot això constitueix sense dubte una bona base
per al consens més enllà de la posició que tenguem sobre els
punts, que com ja aniré desenvolupant en alguns casos votarem
a favor, en alguns casos proposarem alguna transacció i en
alguns casos votarem en contra bàsicament per allò que ja li
apuntava, que parteixen d’una valora errònia d’allò que ja s’està
fent per part del Govern.

En qualsevol cas sí que ens agrada aquesta música, aquesta
música que fa la proposta d’anar contra la discriminació, d’anar
en una línia de ciutadania i d’igualtat, però si em permet que li
ho digui no és la música que està tocant el seu partit en matèria
d’immigració. Aquí a Mallorca va ser justament, aquí a
Mallorca, on va venir el seu president estatal, el Sr. Rajoy, a
demanar una política més dura d’immigració amb una
modificació en línia restrictiva de la Llei d’estrangeria, i
darrerament veim un Partit Popular molt temptat, per dir-ho
així, de pescar electoralment en les aigües de la desconfiança
que provoca la immigració entre bona part de la població.

Passant als punts de la moció, el primer punt insta el Govern
a tenir en compte la població real a l’hora d’establir convenis
amb l’Estat; el votarem favorablement en la mateixa línia que
li deia la portaveu anterior, és de justícia que així sigui i pot ser
una línia de recuperar la injustícia històrica que pateixen
aquestes illes en matèria de finançament i d’inversions. 

El segon punt ens planteja una qüestió que nosaltres
mateixos hem duit a vegades a aquest parlament, que és el
desigual repartiment de l’alumnat immigrant entre centres
públics i centres concertats; efectivament el repartiment actual
és desigual, la xarxa concertada suposa actualment un 38% de
l’alumnat i en canvi acull només un 18% de l’alumnat
immigrant, per tant aquí hi ha un diferencial, aquí hi ha un bot
de 20 punt entre allò que és i allò que hauria de ser que s’ha de
corregir. Nosaltres també pensam que si tots aquests centres són
sostinguts amb fons públics tots han d’acollir el mateix
percentatge de tots els tipus d’alumnat, espanyols i no
espanyols, necessitats educatives especials i sense aquestes
necessitats educatives especials, etc. Ara bé, el que no
compartim és allò dóna a entendre la seva moció, que la xarxa
concertada, per poder fer aquesta acollida que li pertoca fer,
necessiti una aportació extra econòmica que no té en aquest
moment; nosaltres pensam que l’administració educativa ha de
vetllar per aquest repartiment equitatiu, ha de vetllar perquè
s’elimini qualsevol filtre que pugui utilitzar la concertada per
discriminar entre un alumnat i un altre, però no estam d’acord
amb l’enfocament de la seva moció. Per tant votaríem en contra
del punt segon.

El punt tercer parla de mesures específiques per als
estrangers en risc d’exclusió social. Nosaltres pensam que les
mesures específiques per a estrangers o les mesures específiques
per a immigrants han de ser les imprescindibles, només les
imprescindibles. En aquest sentit sí que són mesures
específiques la creació d’oficines d’atenció a immigració, i en
aquesta línia, com vostè sap, es fa feina; la colAlaboració amb els
ajuntaments per a polítiques d’integració als nouvinguts, però
les polítiques d’atenció a les persones en risc d’exclusió social
són polítiques generals per a tota la població, estrangera i no
estrangera, per a persones que estan risc d’exclusió social.
Aquest és el tractament normalitzat que tantes vegades s’ha
parlat i la mateixa consellera ha explicat en diverses ocasions en
el plenari i en comissió, i per tant nosaltres defensam que les
polítiques educatives, les sanitàries i també les d’atenció social
per a estrangers siguin aquelles mateixes que s’adrecen al
conjunt de la població.

Al punt quart se’ns proposa un pla integral d’atenció a les
persones arribades. Nosaltres tenim un pacte per la igualtat, la
convivència i la ciutadania, i per tant amb aquest punt li contest
conjuntament també al punt 7, en què vostè ens demana que
s’arribi a un pacte per a la immigració amb tots els agents i els
interlocutors socials. Aquest pacte ja existeix, Sra. Pastor;
aquest pacte, el va aprovar el plenari del Fòrum de la
immigració ara fa gairebé un any, l’abril de 2009, i si bé no és
un pla quadriennal reuneix moltes de les característiques d’un
document de planificació, perquè parla d’uns eixos, parla d’unes
prioritats, parla d’unes actuacions i és a la vegada un instrument
més flexible que un pla quadriennal i que afavoreix més la
participació.
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Per tant, votarem en contra el punt 4 que ens proposa aquest
pla i votarem en contra el punt 7, que ens ve a proposar
simplement que aprovem un acord, un pacte que ja existeix, que
ja és públic i que -com li deia- tenc a la seva disposició.

El punt cinquè i el punt sisè parlen del Fòrum de la
immigració. El punt cinquè ens proposa que hi puguin participar
totes aquelles entitats que vulguin amb la simple manifestació
de la voluntat d’adherir-s’hi. En la pràctica això voldria dir
convertir el Fòrum de la immigració en una assemblea. En
aquest moment entre entitats d’immigrants, associacions
d’immigrants i entitats que fan feina amb immigrants les Illes
Balears tenim més de 300 entitats, més de 300 associacions, per
tant, ens trobaríem amb un fòrum de la immigració amb 300
cadires per dir-ho així que no entenem que necessàriament
vulgui dir més canals de participació en la mesura que suposaria
una operativitat molt pitjor. 

Pensam que la conselleria té el deure d’afavorir els canals de
participació, però el fòrum els afavoreix mitjançant un principi
de representativitat. Això permet aquesta operativitat i cada
associació es pot -normalment ho fa- connectar amb altres, amb
federacions, amb xarxes i mitjançant aquestes xarxes actua la
representativitat i mitjançant aquestes xarxes les entitats que sí
formen part del Fòrum de la immigració poden retre comptes als
altres d’allò que fan en aquest òrgan.

El punt sisè parla de suprimir la Comissió tècnica del Fòrum
de la immigració. No existeix en aquest moment un òrgan amb
aquest nom, sí que existeix una comissió permanent de quinze
membres, a la qual estan representats els diferents components
del fòrum. Hi ha associacions d’immigrants, hi ha
l’administració, hi ha sindicats i és el típic organisme que ha de
tenir un òrgan com el fòrum que té entre 50 i 60 membres. Tots
els òrgans o pràcticament tots els òrgans que tenen entre 50 i 60
membres són òrgans que no sempre funcionen en plenari perquè
és molt difícil que sempre funcioni en plenari un òrgan de 50 o
60 membres. Per tant, se’n crea un de més reduït, de 15
membres, que té com a funció bàsicament dur a terme allò que
ha aprovat l’òrgan o allò que ha establert l’òrgan plenari que és
aquest fòrum per l’immigració. Crec que aquest principi
d’operativitat no té el perquè anar en contra del caràcter
democràtic i participatiu del fòrum.

Al punt 8 se’ns proposa incorporar una submesa
d’immigració al Pacte de l’ocupació. Des del nostre punt de
vista, sense perjudici que el mateix pacte per l’ocupació és
que... s’autoorganitza i és que estableix quines submeses o
quines comissions o quines tasques ha de dur a terme, sí que
consideram permanent que la variant de la immigració, per la
importància que té la inserció laboral en la política
d’immigració hi sigui present, per tant, sí que votaríem
favorablement -com ja li ha dit la portaveu anterior- aquest punt
vuitè.

Al punt novè, s’insta ,per dir-ho resumidament perquè tenc
poc temps, a fer campanyes de sensibilització contra la
xenofòbia. Sra. Pastor, que té una campanya compromís contra
el racisme, una campanya a més feta amb esportistes per la qual
cosa va molt en la línia d’allò que diu la seva moció d’adreçar-
se a la joventut i de fer coses que connectin amb la joventut, una
campanya feta amb fotografies d’esportistes que es
comprometen, una campanya que es diu Empadrona’t, per cert

una campanya de molta actualitat. Per tant, les campanyes es
fan i, en la línia d’allò que ja se li ha dit, estaríem disposats a
votar favorablement a aquest punt si en lloc d’instar a elaborar
campanyes s’instàs a continuar elaborant campanyes. Si accepta
aquest canvi no tendrem inconvenient a votar a favor d’aquest
punt.

Al punt 10 se’ns diu “fer convenis amb ajuntaments per a
projecció i prevenció de resolució de conflictes”. Ja es fa feina
en aquesta línia. Com ja se li ha dit la prevenció de conflictes és
una de les directrius bàsiques de les senyes de la política
d’immigració que vol fer el Govern i ja es fa a més en la línia
que es planteja que és la de la colAlaboració amb l’ajuntament.
S’han augmentat els recursos en els quals es colAlabora amb
l’ajuntament i s’ha creat una xarxa per tot el territori del país de
mediació cultural en aquesta línia de prevenció de conflictes.

El punt 11 parla de la comissió interdepartamental,
l’aprovarem, com ja s’ha dit. El decret estableix una periodicitat
de les reunions que l’any 2010 efectivament s’ha de recuperar.

Respecte del punt 12, parla de facilitar espais per garantir
l’activitat consular. En aquests moments com sap al Casal de la
immigració es fa una intensa activitat consular, tenc fins i tot la
relació dels consolats que atenen als seus nacionals: Bolívia,
Bulgària, Equador, Ghana, Marroc, Paraguai, Romania,
Senegal, amb una gran quantitat de persones ateses, amb un
horari d’atenció molt ample, de dilluns a dissabte de les 9h a les
12h poden utilitzar els diferents consolats el Casal de la
immigració per atendre els nacionals. Crec que, tal com li dèiem
al punt novè, no tendríem inconvenient a aprovar aquest punt si
en lloc de dir “instam a aprovar una partida” digués “insta el
Govern de les Illes a continuar donant suport a l’activitat
consolar”.

Torn al començament per acabar. Estam contents de debatre
polítiques d’immigració, estam contents de debatre propostes en
positiu, propostes com deia fetes des de l’òptica de la no
discriminació de la ciutadania i de la igualtat i en tot cas, li vull
desitjar que faci feina i que aquesta feina tengui bon resultat en
la tasca de defensar aquesta òptica entre les seves files. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pastor, començaré
cercant punts d’encontre. El primer punt d’encontre és, de
manera molt breu, l’article 16 del nostre estatut d’autonomia, el
referent a drets precisament, que marca com a punt fonamental
els drets i l’atenció social dels immigrants en residència
permanent a les Illes Balears. Aquesta és la norma pactada per
tots. Per tant, amb gran encert recull la necessitat de tenir en
compte una nova realitat social. Aquest és el primer punt
d’encontre, però abans de res, crec que hem de tenir les idees
clares. 
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Sra. Pastor, li vull argumentar quin és el nostre criteri per
prendre una decisió en un sentit o en un altre sentit del vot.
Vostè n’ha llançada una de molt clara. Ha reiterat que creu que
la immigració no és un problema, nosaltres ho teníem clar i
evidentment ens hi adherim, com li he comentat altres vegades.

Volem posar en comú quins són els principis que creim, des
del nostre punt de vista, que hem de tenir en compte sempre si
parlam de bones polítiques d’acolliment i d’integració dels
nouvinguts. Fonamentalment són tres; tres grans principis que
estableixen el marc general.

El primer és fomentar un discurs normalitzador de la
immigració. Això vol dir contribuir a modificar idees
preconcebudes sobre la persona nouvinguda. Tots hem sentit
judicis de valor poc adequats o, si més no, poc rigorosos
respecte a la condició immigrant en relació amb l’ocupació,
amb l’educació, amb les pròpies relacions socials o amb la
integració d’aquest colAlectiu en concret, contrarestar o almanco
no avivar aquests missatges és la nostra responsabilitat com a
representants públics.

Segon gran principi segons el nostre punt de vista: evitar
sempre en la mesura del possible -s’ha comentat el tema de les
oficines d’atenció a l’immigrant- serveis específics a la
immigració. Això implica fer un esforç a planificar polítiques
transversals a diferents conselleries i també a diferents
administracions. Sí, és necessari tenir un referent com és el cas
de la Conselleria d’Afers Socials, però en qualsevol cas,
valoram molt la importància d’aquest referent com a
coordinador d’una acció molt més ampla de la pròpia
conselleria. 

Això vol dir fer una política d’immigració sense contemplar
la condició permanent del nouvingut com a persona immigrant.
Per tant, això és un no a qualsevol proposta de paquet de
mesures específiques per a nouvinguts. Creim que fer política
d’immigració és aconseguir que qui viu a Balears, qui fa feina
a Balears, qui paga impostos a Balears, qui s’associa a Balears,
qui es relaciona a Balears se senti un ciutadà o ciutadana de
Balears a jornada completa, independentment del seu lloc de
naixement. 

Precisament això ens du al tercer gran principi: facilitar la
integració del colAlectiu de persones nouvingudes potenciant la
seva activitat social. Això implica suport a projectes municipals,
veïnals i associatius dirigits al conjunt de la ciutadania. Això és
el que aquest grup ha argumentat i ha intentat explicar cada
vegada que hem parlat d’immigració. Totes aquelles mesures
que parteixin o que tenguin cabuda en aquests tres principis
generals, Sra. Pastor, tendran el nostre suport. 

Entrant ja en matèria, contemplam el concepte d’escola
universal i d’escola inclusiva i el concepte d’aula com a
reproducció de la societat. Això implica que a les nostres aules
hi ha d’haver representades les diferents situacions socials,
econòmiques, culturals, ètniques o racials que puguem trobar a
la comunitat. Quan no sigui així parlarem d’un espai de
desenvolupament i de convivència fictícia perquè no es
correspondrà amb la societat.

Per tant, és veritat que establim mesures per aconseguir
precisament això, una distribució social equitativa a tots els
centres educatius de Balears. És veritat que Educació té la
responsabilitat de donar el suport necessari i d’enllestir mesures
per a tots els centres educatius, mesures d’acolliment i d’ajuda
a tot el conjunt de l’alumnat entre les quals, evidentment, hi
haurà l’alumnat nouvingut. 

Per tant, sí que creim que és imprescindible l’atenció a la
diversitat educativa, és bàsica, és un concepte que de cada
vegada cobra més importància perquè de cada vegada les
nostres aules són més diverses, la nostra realitat és diversa. Sí
que creim que és importantíssim, que és fonamental dotar els
centres educatius de pedagogs terapeutes, de professors de
suport lingüístic, de mediadors culturals i, en definitiva, de
professionals capaços de donar resposta a tot tipus de necessitats
específiques. 

Sí que és veritat, el 82% de l’alumnat immigrat és
escolaritzat a centres públics mentre que als centres concertats,
que suposen un 38% del total, hi ha escolaritzat un 18% de
l’alumnat nouvingut. Això és una altra realitat. Ara bé, si
Educació -com és així- crea partides específiques per a l’atenció
a la diversitat de centres concertats, si es fixen dotacions
bàsiques de suport, de PT, d’AD, d’AL, tenint en compte la
grandària dels mateixos centres concertats i si a més Educació
determina dotacions addicionals de personal d’atenció a la
diversitat en funció de les necessitats marcades pels mateixos
centres concertats, tot això d’acord amb la darrera ordre de
concerts educatius, quina és la relació entre l’assistència
d’alumnat immigrat als centres concertats i la manca de
pressupost o la manca de dotació pressupostària als centres
concertats? No entenem -i això és el que ens hauria d’explicar-
quina és la relació causa-efecte en aquest cas.

Li explic el meu raonament, crec que ve d’un raonament mal
fet. Crec que això és determinant un efecte, en aquest cas la
baixa assistència de l’alumnat nouvingut a centres concertats, i
cercant la causa que ens interessa. Per tant, nosaltres en això no
hi estam en absolut d’acord i ens agradaria que ens ho aclarís
perquè a priori ens sembla una postura profundament
demagògica. 

Per altra banda hem de dir que estam satisfets amb la
política que du a terme el Govern. Creim que dóna sentit a la
política d’immigració. Miri, això ho ha fet devora les entitats,
ho ha fets devora els professionals, devora la ciutadania
elaborant plans i posant-los en marxa, sense discriminar, sense
etiquetar, però afrontant amb decisió i amb serietat la realitat
social de cada municipi. Prova d’això per exemple és el
1.800.000 euros destinats per la Conselleria d’Afers Socials a
convenis amb entitats locals de Balears per millorar la
convivència social. Això per als anys 2008 i 2009 i afegint
500.000 euros destinats a Palma. Per tant, això vol dir dues
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vegades allò que es destinava a aquesta comunitat quan
governava el PP, a més d’afegir una xarxa de mediació potent.

Aquesta és la manera que entenem de fer front a l’exclusió
social. Tenim clars els eixos fonamentals i tenim clars els
sistemes d’atenció integral de les persones immigrants. Aquesta
comunitat disposa d’una base documental sòlida que ha estat
exposada en multitud d’intervencions en aquesta mateixa
cambra, no?, entre d'altres, ve de l'Estat un pla nacional
estratègic de ciutadania i d’integració, un document
d’estratègies i actuacions en immigració que delimita el perfil
de nouvinguts, principis d’acolliment, d’educació, ocupació,
habitatge i altres qüestions i també un pacte per l’igualtat, la
ciutadania i la convivència que és precisament el document que
vostè demanaven al punt 7 amb un altre nom.

Creim que és la primera vegada que a Balears s’analitza de
manera tan seriosa el fet de la immigració. És el cas per
exemple del Fòrum per la immigració, les bases del qual varen
ser publicades dia 14 de febrer de 2009, que neix per ser un
espai de participació, consulta i diàleg de les institucions i
entitats implicades en el procés d’integració social de les
persones immigrades, que neix -com s’ha comentat- d’un acord
entre la Conselleria d’Afers Socials, el moviment associatiu
immigrant i les entitats socials, sindicats i associacions
empresarials, constituït en base a uns criteris objectius pactats
per les diferents parts que evidentment ara consideram que no
hem de modificar per arguments que a més ja s’han donat.

Sí que es fa un referència a la comissió tècnica, hi ha hagut
una interpretació de... interpretar la comissió tècnica com la
comissió permanent. Interpret que vostè es refereix a la
comissió tècnica perquè a més ho ha reiterat quan ha fet la seva
intervenció. Nosaltres, revisant el decret i un acta posterior, la
reflexió que feim és que la comissió tècnica ha acabat les feines,
la comissió tècnica va ser constituïda per afavorir la
transparència i la representativitat de l’interlocutor del colAlectiu
immigrat, fonamentalment -i segons la meva manera
d’entendre-ho- perquè l’interlocutor no fossin les tres o quatre
entitats més properes al conseller o consellera de torn.

Ja en un altre ordre de coses i acabant, com s’ha comentat,
la convocatòria de la submesa d’immigració i el tractament de
determinats continguts del Pacte per la immigració al Pacte
d’ocupació depèn de la voluntat de patronal i de sindicats
també. Per tant, no tenim cap objecció a aprovar aquest punt.

Per tant, ja resumint, reiteram que podem donar suport als
punts 1,8 i 11 i si s’accepten les transaccions als punts 9 i 12
també els donaríem suport. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula la Sra. Pastor?

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras diputadas y señores
diputados, en primer lugar quiero agradecer por supuesto todos
aquellos puntos en los que estamos de acuerdo, discrepar y creer
que es una falta de... para poder aprobar los puntos que no nos
aprueban y por supuesto, no estar de acuerdo con algunas
manifestaciones que se han hecho aquí hoy y que ha salido a
relucir una vez más, pues..., lo que piensan, dejar de pensar,
nuestro partido y que creo que no se corresponde con la
realidad. 

Por eso en primer lugar le diría a la Sra. Suárez que en esta
comunidad sí que se ha oído que aquí no cabemos todos y lo
dijo precisamente la Sra. Presidenta de UM que forma gobierno
con ustedes.

Respecto a la polémica del empadronamiento les diré que
aunque siempre se acusa a la oposición en esta cámara de no
traer soluciones a las cuestiones que se plantean. Les tengo que
decir que se hizo una campaña de empadronamiento en la
anterior legislatura, no como la que se hace ahora, ni mucho
menos, con mucha seriedad y con una intención muy clara, se
hizo el segundo plan que fue el eje vertebrador de la acción de
gobierno de una forma integral y transversal y la campaña
empadronamiento fue uno de los principales proyectos de la
conserjería dada la necesidad de garantizar el acceso básico a la
población residente en la isla. 
Se hizo desde el positivismo y desvinculando siempre las
connotaciones de confrontación social, sin perjuicio para la
población de acogida, la isleña, integral y de coordinación con
los agentes sociales, con el tejido asociativo, con el cuerpo
consular además de con las (...) y fue diversa y continuada en
toda la legislatura.

Quiero decirlos también que la polémica justamente en estos
últimos tiempos ha surgido de un ayuntamiento que
precisamente no es del Partido Popular, pero en fin, vamos a
centrarnos en la moción que hoy nos ha traído aquí y que creo
que de alguna manera supone cuestiones muy importantes de
cara a dar salida a muchos temas planteados con la inmigración.
También nos gustaría decir que el punto de información para
inmigrantes también fue un proyecto del PP y que creemos que
es el eje esencial de la política que llevan en esta legislatura.

Pues agradecerles, como he dicho antes, que se aprueben el
punto 1, el punto 8 y el punto 11 por unanimidad. Vamos
también a admitir la continuación en el punto 9 para mejorar la
campaña de sensibilización, pero creemos sinceramente que se
puede hacer mucho más de lo que se está haciendo. También el
que puedan continuar con los espacios consulares, pero también,
Sra. Consejera, aprovecho en esta cámara hoy para decirle que
se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo; que ese
casal de inmigrantes, ese gran proyecto que se hizo la legislatura
pasada ha supuesto dar salida a muchos de los problemas que
tenía planteados la población inmigrante en nuestra comunidad,
pero que creemos también que se puede hacer mucho más y que
es insuficiente. 
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Una vez más quiero agradecer el apoyo a los puntos
aprobados, pedirles que recapaciten los puntos que no se han
aprobado hoy porque ocasión tendremos de debatirlos en otras
ocasiones, y seguiremos insistiendo en esa línea porque creemos
que el tema és lo suficientemente importante para que al final
logremos un consenso entre todos, no sólo en las propuestas
aprobadas hoy sino en todas las demás.

Muchísimas gracias.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

Ara si els sembla bé passaríem a la votació. Es poden
entendre aprovats per assentiment els punts número 1, número
8 i número 11, i també els números 9 i 12 amb les
modificacions proposades. És així, senyores i senyors
portaveus? Estan d’acord?

Idò passaríem ara a votar la resta de punts, que serien el 2,
el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 i el 10. Els podem votar tots
conjuntament? Doncs passam a votar, votam.

Resultat de la votació: a favor, 26; en contra, 30. Per tant
queda..., 28, 30. Queda rebutjada.

IV. Proposició no de llei RGE núm. 10026/08,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
ajudes per a les famílies adoptives.

I passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i a la votació de la proposició no de llei presentada pel
Grup Popular relativa a ajudes a les famílies adoptives. Pel
Grup Parlamentari Popular té la seva portaveu la paraula.

Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
debatem avui una proposició que va ser entrada el novembre de
l’any 2008, realment fa més de dos anys, però que
desgraciadament encara avui no ha perdut actualitat. Des del
Grup Parlamentari Popular volem amb aquesta proposició
acabar amb les diferències de tracte i en definitiva amb les
discriminacions que encara avui pateixen en aquesta comunitat
totes les famílies que volen adoptar un infant.

Actualment en cas de naixement biològic qualsevol ciutadà
espanyol contribuent té dret al fet que l’Estat espanyol es faci
càrrec de totes les despeses derivades d’aquest naixement. Però
nosaltres ens demanam què passa amb les famílies, amb les
mares i els pares, quan parlam d’adopcions. Avui en dia encara
la situació d’aquestes famílies es troba en clar desavantatge
davant famílies biològiques. I per què? La veritat és que jo crec
que ningú no pot dubtar que els pares adoptius tenen els
mateixos deures, exactament els mateixos deures que els pares
biològics. Llavors per què els mateixos deures sí però els

mateixos drets no? Creim, i esper que ho convenguin amb mi,
que aquesta és una situació del tot injusta i que s’ha de corregir.

Nosaltres consideram importantíssim, a la vegada que
urgent, també, afavorir les polítiques econòmiques i fiscals per
tal que els futurs pares adoptius es trobin en les mateixes
condicions que qualsevol pare o mare biològica, i no m’estic
referint al procés que comença quan tenen el nin o la nina que
ja han adoptat, no m’estic referint a aquest procés, que ja sé que
hi ha ajudes; m’estic referint al procés previ, al procés llarg i un
procés molt costós que s’ha de seguir per tal de poder arribar a
adoptar un infant. 

Els progressius avanços en els sistemes de protecció de
menors han ocasionat que cada vegada sigui menor el nombre
de nins i nines espanyols que estiguin en situació de ser
proposats per a un procés adoptiu, però paralAlelament el
nombre de ciutadans que per diversos motius desitgen accedir
a la maternitat o a la paternitat mitjançant adopció s’incrementa.
Aquesta situació dóna lloc a una saturació a les llistes nacionals
de solAlicitud d’adopció on el temps d’espera és cada vegada
més llarg, estam parlant d’entre vuit i deu anys quan volem fer
una adopció nacional, i a la vegada també aquesta situació ha
donat lloc a una derivació d’aquesta demanda cap a altres
països, el que ha produït un progressiu increment dels ciutadans
que estan interessats en aquest tipus de demanda internacional.

Però què passa, amb quin greu problema ens trobam aquí a
Balears, que no a altres comunitats de l’Estat espanyol? Idò que
els costos, com he dit abans, que se’n deriven són
excessivament costosos i moltes vegades les famílies
interessades a dur endavant una adopció fan marxa enrere
exclusivament per motius econòmics. Realment són aquestes
passes molt cares i molt costoses, com he dit abans.

Els he fet arribar a l’exposició de motius un llistat dels
països perquè tenguin coneixement, que estic segura que ja ho
saben però per deixar-ne constància, de quins són els preus,
quines són les despeses, els costos que duen a terme segons els
països. Voldria dir que són dades extretes de l’Associació Illes
Balears d’Adopcions, AIBA, i per exemple voldria mencionar
que si volem adoptar un infant a Bòsnia el cost aproximat és de
13.222 euros, a Brasil 18.000, a la Xina 10.000, a l’Índia
16.000, a Rússia 21.000, etc., etc., ho tenen tot en els papers que
els hem entregat. Resulta evident que en temps de crisi com
actualment ens trobam aquest cost es fa inassolible per a moltes
famílies. Però ara més que mai creim que els polítics hem
d’estar a l’altura de les circumstàncies i hem de prendre mesures
com les que avui els proposam per tal d’acabar amb una
injustícia i a la vegada també afavorir aquestes accions.

És per tot això que mitjançant aquesta proposició no de llei
des del Grup Parlamentari Popular volem instar el Govern de les
Illes Balears perquè estudiï la possibilitat d’habilitar tot un
seguit d’ajudes de caire econòmic per permetre a les famílies
que optin a una adopció internacional poder fer front a l’elevada
despesa que els suposa, equiparant d’aquesta manera els drets
i els deures dels pares biològics amb els drets i els deures dels
pares adoptius. I aquesta, senyores i senyors diputats, no és una
proposta nova, és una proposta que realment ja s’està donant a
moltes comunitats de l’Estat espanyol, contemplen ja moltes
comunitats de l’Estat espanyol aquestes ajudes per cobrir el
procés d’una adopció internacional. Uns governs autònoms
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donen una quantitat fixa per cobrir despeses generades dins
aquest procés d’adopció; altres ho fan en funció de la renda
familiar; altres cobreixen totalment les despeses generades;
altres ho fan en funció del nombre de fills adoptats. Hi ha
moltes fórmules, moltes, unes tal vegada més potents que altres
però cadascuna entenc jo que es fa en funció de les possibilitats
de cada comunitat. Per exemple Castella-Lleó dóna 784 euros
per cobrir les despeses generades pels informes psicosocials, i
fins a 3.000 euros per a les despeses pròpies de les adopcions
internacionals. Madrid dóna fins a 15.600 euros. Moltes
comunitats, com he dit abans, fixen les seves ajudes en funció
del nombre de fills adoptats, i Andalusia per exemple dóna
bonificacions fiscals per a les famílies que adoptin un menor a
l’estranger, Múrcia cobreix el cent per cent de les despeses
derivades de tota la tramitació, i podria continuar, però ho tenen
per escrit i no m’allargaré més.

La realitat és que aquí, a les Illes Balears, un ciutadà de les
Illes Balears que vulgui dur endavant una adopció internacional
no té cap tipus d’ajuda per a tots aquests tràmits per part del
Govern de les Illes Balears. Aquesta és la cruel realitat i és la
realitat que no ha perdut vigor maldament aquesta proposició
hagi estat entrada fa ja dos anys.

Creim nosaltres des del grup parlamentari que ja és ben hora
que els ciutadans de les Illes Balears que vulguin puguin iniciar
els tràmits per adoptar un infant a qualsevol país del món sense
que tenguin un impediment econòmic per animar-se i per poder
començar, jo crec que més al contrari han de tenir una total
seguretat que el nostre govern, el Govern de les Illes Balears,
estarà al seu costat per ajudar-los en aquest procés tan llarg i tan
costós, i la veritat és que ara per ara aquesta situació no es
compleix, l’Associació de les Illes Balears de Famílies
Adoptives ho confirma, i totes les ajudes que vostès em puguin
dir que s’estan donant una vegada que els infants ja estan aquí
no són aquestes a les quals jo em referesc, sinó que són les
ajudes prèvies, que crec que és indispensable i sobretot en el
temps que estam que tenguin totes les famílies el suport i la
colAlaboració del nostre govern, del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Pel Grup Parlamentari Mixt hi ha
intervencions? No?

Doncs pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca el Sr.
Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputades, Sra.
Feliu, jo voldria començar amb una referència a allò que ja s’ha
fet i a allò que ja existeix.

Ara fa un any aproximadament va entrar en vigor la Llei
1/2009, de mesures tributàries per impulsar l’activitat
econòmica de les Illes Balears, una llei derivada d’aquell decret
llei que coneixíem com de mesures anticrisi, i aquella llei en el
seu article 8 fixa una deducció autonòmica de 600 euros, una
deducció autonòmica a l’IRPF de 600 euros, per a aquelles
famílies que adoptin un infant, tant si es tracta d’adopció
nacional com d’adopció internacional. Vostè pot dir que això és
suficient o que això és insuficient, que això hauria de ser més o
que no hauria de ser més, el que entenem que no és correcte és
venir aquí a parlar d’aquest tema sense ni tan sols esmentar que
ja hi ha alguna cosa com és aquesta deducció de l’IRPF de 600
euros. Ho entenem poc elegant i de poc reconeixement d’allò
que es fa des del Govern.

Donam per suposat que allò que se’ns proposa, per tant, és
anar més enllà d’allò que ja existeix i que des del Govern es
doni a les famílies adoptives alguna altra ajuda addicional a
aquesta deducció de l’IRPF. Jo diria que aquesta proposta forma
part del capítol d’aquelles mesures que tots podríem aprovar,
d’aquelles mesures de les quals tots podríem estar contents que
es posin en marxa si els recursos fossin ilAlimitats, però els
recursos malauradament no són ilAlimitats, no només no són
ilAlimitats de manera habitual sinó que ens trobam en una
situació d’especial precarietat, de disminució dels ingressos de
la comunitat autònoma i de dificultats que es varen posar de
manifest a l’hora d’elaborar un pressupost. En el debat de
pressuposts en vàrem parlar i vàrem veure com les dificultats
afectaven de manera especial les polítiques socials. Val a dir
que la Conselleria d’Afers Socials, que tampoc no és competent
en matèria d’adopcions, les adopcions és una qüestió que està
transferida als consells insulars, però val a dir que la Conselleria
d’Afers Socials va ser la que menys va baixar en una situació de
baixada del conjunt del Govern, però val a dir també que va fer
un gran esforç en dependència i que aquest gran esforç en
dependència ha fet que altres capítols i altres programes se
n’hagin de ressentir, aquests dies ho hem vist a la premsa, i que
se n’hagin de ressentir de manera dolorosa.

Per tant jo crec que estaria bé que, a l’hora de presentar una
iniciativa com aquesta, vostès la tractassin com si fos una
esmena de pressuposts, que ens diguessin d’on ve la baixa, d’on
surt la baixa. De fet el mateix reglament del pressupost, el
mateix reglament del Parlament quan és una proposició de llei,
en aquest cas, no una proposició no de llei, ja fixa que quan hi
ha una proposta que suposi augment de crèdit s’hagi d’indicar
d’on seria la baixa corresponent, perquè si no és aquella cosa
tan fàcil de proposar coses que suposen més despesa sense
indicació d’allà on s’ha de retallar. Nosaltres entenem que la
Conselleria d’Afers Socials, suposant que aquesta fos la
conselleria competent, perquè la política d’adopcions és dels
consells, com ja he dit, té moltes prioritats, té programes en
aquest moment que van molt ajustats de necessitats i que això
no entra en aquest moment dins les seves prioritats, si he dit -
repetesc- des del reconeixement que ja s’ha fet una cosa
important com aquesta deducció de 600 euros.
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Sí que sobre la política d’adopcions podríem fer algunes
reflexions, com és la necessitat de potenciar l’adopció nacional.
Sra. Feliu, vostè ha fet referència al fet que en aquest moment
les adopcions nacionals resulten molt més difícils, la llista
d’espera és molt més llarga i això fa que les parelles hagin de
recórrer a l’adopció internacional. Vostè ha dit que això és
perquè hi ha menys infants; això és perquè hi ha menys infants
però potser hauríem d’especificar més: perquè hi ha menys
infants que s’ajustin als requeriments de les parelles, que
s’estimen més un infant d’una determinada franja d’edat que no
d’una edat d’una altra franja d’edat, que és suposadament més
difícil. Que això és comprensible?, lògicament és comprensible,
però potser entre les responsabilitats de l’Administració hi
hauria potenciar que també aquelles adopcions nacionals
tenguessin sortida i que també això pogués ser una manera de
satisfer els desitjos de les parelles que no tenen infants o que,
tenint-ne, volen tenir l’experiència d’una adopció.

Una darrera consideració més d’idees. Vostè fa repetidament
aquesta consideració d’equiparar els drets dels pares biològics
als drets dels pares adoptius. Nosaltres entenem que una vegada
que una parella, o un pare o una mare, perquè no necessàriament
és sempre una parella, una vegada que una parella té un fill
adoptiu, aquest fill adoptiu ja és un fill seu a tots els efectes, i a
aquests efectes els drets dels pares adoptius amb els drets dels
pares biològics ja estan equiparats, a efectes d’ajudes, a efectes
d’escolarització, a efectes de permisos de maternitat i de
paternitat, els drets ja són els mateixos. Una altra cosa és que
haguem de considerar el dret de les persones a esdevenir pares
adoptius i a més a ser-ho de manera gratuïta. És evident que de
manera idealment seria bo que tothom pogués accedir a la
condició de pare adoptiu de manera gratuïta, però els recursos
són els que són i en qualsevol cas quan parlam de drets els que
sempre han de primar són els drets de l’infant, no ho oblidem,
sempre deim que són els infants els que tenen dret a tenir una
família i no els pares que tenen dret a tenir un infant en adopció,
i aquests drets són els que hem de tenir en consideració per
damunt dels suposats drets a esdevenir un pare adoptiu de
manera gratuïta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Rado té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Feliu, li he de confessar que aquesta proposició
que veim avui aquí m’ha donat bastant feina per entendre el
sentit final. Vostè ara l’ha explicat una mica, però a la seva
proposició vostè només parla d’ajudes sense especificar més. Jo
no ho entenia gaire perquè vostè i jo hem discutit aquest tema
en diverses ocasions, vostè ho sap, crec que aquesta farà la
número cinc que discutim aquest tema de les ajudes a l’adopció,
i pel que li diré a continuació és per això que li deia que m’ha
costat entendre que vostè el que demanava eren ajudes prèvies
al procés d’adopció, però vostè ni en la seva exposició de
motius ni en el seu "daixò" no ho especifica.

Vegem, aquesta proposició, que està registrada el novembre
del 2008, fa una exposició detallada dels costs, fins i tot ens
inclou un llistat de costs d’adopció, perquè ho tenguem tots molt
clar ho passa a pessetes, cosa que jo crec que després de deu
anys funcionant en euros és una mica innecessari, però bé, vostè
ho ha considerat així, a part que a una sèrie de països com, per
exemple, a Hongria o Polònia no crec que es facin moltes
adopcions. 

Sense entrar al fons de l’assumpte que, com li he dit, podem
estar d’acord que són necessaris ajuts a aquests pares i mares
que fan una adopció pels costs que representen, convendria que
féssim una mica d’història perquè vostè entengui per què el
nostre vot serà negatiu. 

Miri, el novembre del 2004 el Grup Socialista presenta una
proposició no de llei, que es veu dia 17 de febrer del 2005, en el
sentit de subvencionar despeses ocasionades pel procés
d’adopció internacional, molt semblant a la seva. En aquell
moment vàrem escoltar dir a la portaveu del seu grup,
argumentant evidentment el vot en contra, que els infants tenen
dret a residir al seu país d’origen i, també deien, s’han de
respectar els drets dels menors inclòs el dret de no ser
expatriats, quasi acusant els pares que pretenen adoptar de
cometre, pràcticament, un delicte. Em semblen una mica greus
aquestes argumentacions, però, Sra. Feliu, aquella dita
castellana que diu que un es dueño de sus silencios y esclavo de
sus palabras, és ben certa i més en aquest cas quan vénen
escrites al Diari de Sessions.

Continuam. Dia 14 d’abril del 2005 es veu a la Comissió
d’Assumptes Socials una altra iniciativa, també presentada pel
Grup Socialista, que concretava les ajudes a l’adopció amb una
reducció del tram autonòmic de la quota íntegra de l’IRPF. Una
vegada més el Partit Popular s’hi oposa amb l’argument que ja
es faran estudis i en tot cas ja es contemplarà quan es
discuteixin els pressuposts. Per tant, aquesta nova proposició és
rebutjada. Recordem que en aquells moments, l’any 2006,
governava el Partit Popular.

L’octubre d’aquest mateix 2005 el Grup Popular, copiant
pràcticament, literalment, la proposició presentada pel Grup
Socialista, ens presenta una altra iniciativa només amb una
petita diferència, condicionen aprovar, volen que s’aprovi
aquesta proposició, però si el Govern de Madrid també ho fa
simultàniament. Sra. Feliu, ha d’entendre que això és bastant
difícil, complicat i al meu entendre improcedent perquè aquest
parlament té competències per instar el Govern d’aquesta
comunitat, pot instar el Govern de Madrid, però crec que el
normal, el sensat és que sigui el Govern d’aquesta comunitat qui
hagi de respondre les demandes d’aquest parlament, i no el
Parlament de Madrid. Com jo li deia ja en aquells moments
vostès a Madrid tenen un gran grup, un grup molt nombrós i que
jo sàpiga mai no han presentat una proposició com aquesta.
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Per tant, és a aquest parlament a qui li toca legislar per a les
Illes Balears. Fins i tot nosaltres li oferíem en aquell moment,
perquè fos un acord de tots els grups, que estàvem d’acord a
instar a Madrid, governava el Sr. Zapatero, hi estàvem d’acord,
però no condicionar-ho que fos una qüestió simultània. Vostè
sap que això és pràcticament impossible. Vostès, evidentment,
l’havien presentada i, per tant, votaren a favor en aquells
moments governaven, i aquesta iniciativa va ser aprovada.
Passaren els pressuposts del 2006, governava el Partit Popular,
passaren els pressuposts del 2007, governava el Partit Popular,
i d’aquest tema no se’n va tornar a saber res més. 

Ara governa un pacte de partits de progrés i presenten una
altra vegada habilitar, presenten una iniciativa perquè el Govern
habiliti tot un seguit d’ajudes sense especificar ni com ni quan,
ni per un any ni per dos, ni per adopció nacional ni
internacional, no ho arribam a entendre, és a dir -perdó-, parlen
d’adopció internacional, s’obliden de la nacional, que també té
uns costs, no ho oblidi, bastant importants. Ahir, precisament,
hi havia un programa de televisió sobre aquest tema i
comentaven que el primer que es demana a les persones que
volen fer una adopció nacional és com tenen el compte corrent
i quins són els seus ingressos.

Sra. Diputada, li deia al començament que m’ha duit feina
intentar aclarir el motiu de la presentació d’aquesta iniciativa
perquè resulta, li ha dit també el portaveu del BLOC, que
l’article 8 de la Llei 1/2009, de 25 de febrer, de mesures
tributàries per impulsar l’activitat econòmica de les Illes
Balears, diu concretament: “per a l’adopció nacional o
internacional de fills que tenguin dret a l’aplicació del mínim
per descendent feta conforme les lleis i els convenis
internacionals vigents, els contribuents residents al territori de
les Illes Balears poden deduir-se 600 euros per cada fill adoptat
durant el període impositiu, sempre que hi hagin conviscut amb
el contribuent, ...” 

Per tant, aquestes ajudes, que el Grup Socialista havia
demanat en moltes ocasions, estan recollides aquí, però el més
estrany de tot, Sra. Feliu, és que vostès varen presentar una
esmena, varen presentar una esmena que deia concretament: “es
modifica l’article 7, apartat 1, de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries, econòmicoadministratives en
el següent sentit, es modifica la quantitat que efectivament
posava primer de 400 euros per la quantitat de 600 euros”. Per
això vostè entendrà que per a mi ha estat complicat entendre el
sentit final de la seva proposició i per què votam que no? 

Votam que no, com ja li he dit, perquè creim que està fora
de lloc i de temps. Tampoc no estaríem gens d’acord a donar
subvencions, a donar ajudes abans del procés d’adopció perquè
vostè sap, vostè ha de saber, que moltes vegades s’inicia aquest
procés i no s’acaba. Per tant, nosaltres entenem que hi ha
d’haver una justificació d’aquests doblers perquè són doblers
públics. Per tant, nosaltres no hi estaríem d’acord, Sra. Feliu.
Crec que aquesta proposició que vostè ens ha presentat aquí ha
servit per demostrar una vegada més que aquest govern sí
compleix el que diu, que aquest govern està amb les
proposicions que nosaltres vàrem dur quan estàvem a l’oposició,
per tant, diu el mateix estant a l’oposició i estant al Govern,
cosa, Sra. Feliu, que, precisament, no és el seu cas ni el cas del
seu grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sra. Feliu, té la paraula.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Llauger, Sra. Rado, diguin-me la proposta, que no veig que
sigui tan complicada d’entendre, Sra. Rado, però bé, la proposta
diu claríssimament: “el Parlament insta el Govern a estudiar -a
estudiar- la possibilitat d’habilitar tot un seguit d’ajudes de caire
econòmic que permetin a les famílies que optin per una adopció
internacional -ho deixa ben clar- per poder fer front a l’elevada
despesa que els suposa, equiparant d’aquesta manera els drets
i els deures dels pares biològics i dels pares adoptius”. Diguin-
me on és el problema de no poder donar suport a una iniciativa
tan -la veritat-, tan oberta com aquesta, crec que poques
propostes vendran aquí tan obertes. Únicament demanam que el
Govern estudiï aquesta possibilitat.

Vostès surten amb excuses, amb altres motius, em parlen de
la Llei de dependència, què té a veure? Em parlen de ..., no, no,
però, què té a veure? Vull dir, que té a veure. És a dir, un pare
biològic ara mateix té, contribuent, té totes les ajudes
necessàries per tal de poder dur un nou fill en aquest món i en
canvi un pare adoptiu no té aquestes ajudes, no les té, i nosaltres
únicament demanam que el Govern estudiï quina possibilitat té
per ajudar-los, per donar aquestes ajudes. Crec que no és tan
complicat. No comparem les adopcions nacionals amb les
internacionals, ja els n'he dit un parell, ho tenen a l’exposició de
motius, però parlam de molts de doblers. Parlam que altres
comunitats autònomes, Múrcia, per exemple, dóna el cent per
cent del cost d’aquesta situació. 

No diguem, no, no ajudarem perquè a vegades aquests
tràmits no acaben, no, es poden cercar les fórmules que siguin,
es poden donar al final dels tràmits, quan els nins ja hagin
arribat es poden donar. És a dir, si hi ha voluntat, però és clar,
el Sr. Llauger ho ha dit claríssimament, no està dins les nostres
prioritats donar ajudes a les famílies que vulguin dur endavant
adopcions internacionals, no entra dins les prioritats d’aquest
govern, ho ha deixat claríssim. A partir d’aquí jo crec que no
hem de dir res més, que tothom conegui quina és la situació
real, no aquesta, Sra. Rado, que vostè ha comentat aquí com si
fossin tan generosos, no, no, és que no entra dins les seves
prioritats. Ho ha deixat claríssim el Sr. Llauger, no entra dins les
prioritats d’aquest govern.

Els demanaria una mica de seriositat, que no entrin en altres
arguments de lleis de dependència, de deduccions
autonòmiques, parlam exclusivament d’adopcions
internacionals, exclusivament, i aquests 600 euros que vostès
diuen no són una ajuda directa per dur endavant adopcions
internacionals, és un altre tipus de deducció, no és una ajuda
exclusiva per a una adopció internacional. Per aquest motiu jo
els demanaria seriositat, els demanaria que s’ho pensin,
realment és lamentable confirmar que un govern que es diu,
doncs, d’esquerres i que en teoria ha d’estar molt sensibilitzat
amb els temes socials, està clar que les deduccions socials han
estat molt fortes en aquesta legislatura, però es continua
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evidenciant, una vegada més, que no interessen i no entren dins
les prioritats d’aquest govern. Això realment és lamentable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Si els sembla bé passaríem a la
votació. 

Passam a votar i votam. 

El resultat de la votació: sí, 28; no, 30. Per tant, queda
rebutjada.

V. COMPAREIXENÇA del Conseller d'Educació i
Cultura, per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 2968/07, relativa a
encomana de gestió dels museus de titularitat estatal al
Consell Insular de Menorca, aprovada a la sessió plenària
de dia 13 de maig del 2008 (Escrit RGE núm. 15279/09,
presentat pel Grup Parlamentari Popular).

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que és el cinquè,
que correspon a la compareixença del conseller d’Educació i
Cultura per tal de retre comptes del compliment de la proposició
no de llei, presentada amb el núm. 2968/07, relativa a
l’encomanda de gestió dels museus de titularitat estatal en el
Consell Insular de Menorca, aprovada en sessió plenària de dia
13 de maig del 2008. Sr. Llinàs, té la paraula. 

No, comença el Grup Popular. Qui demana la paraula? Sr.
Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. 

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a portar a l’aprovació del Parlament la delegació de la
competència de gestió del Museu de Menorca, de la Biblioteca
pública de l’Estat de Maó i de l’Arxiu històric provincial també
de Maó, tots ells de titularitat estatal, en el Consell Insular de
Menorca, els termes de la qual es fixaran mitjançant els
convenis adients que no tenen perquè ser simultanis per a cada
centre i que, en tot cas, hauran de ser efectius dins la present
legislatura."

He volgut començar llegint l’acord pres per unanimitat de la
Cambra per a que els diputats i les diputades puguin fer una
composició de lloc. La iniciativa de demanar la compareixença
del conseller d’Educació davant el Ple de la Cambra per tal que
doni explicacions sobre el grau de compliment d’una iniciativa
parlamentària, és una eina poc emprada, però hem pensat que és
útil per tal de determinar en quina situació ens trobam
actualment, en quina situació es troben les gestions i les
negociacions entre el Govern balear i el Consell Insular de
Menorca.

Faré un poc d’història abans. Va ser dia 13 de maig del 2008
quan el Grup Socialista defensava una proposta no de llei en el
Ple, que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups,
incorporant una esmena del PSM per la qual s’incloïen a la
proposta original tant la Biblioteca pública com l’Arxiu històric,
a més del Museu de Menorca. Malauradament no es varen
incloure les dues esmenes que havia plantejat el Partit Popular
que anaven en dos sentits: primer, posar una data límit per
procedir al traspàs, i el segon, plantejar un increment del
pressupost del Museu de Menorca de cara a afrontar amb majors
garanties la ulterior gestió. Ara veim que el pas del temps ens ha
donat la raó tant a una com a l’altra perquè ha posat en
evidència la necessitat d’ambdues coses.

Ha passat un any i mig des d’aquella aprovació i la veritat és
que la situació no ha canviat gens. Demanàvem el mes d’abril
passat, a la consellera Galmés, en quina situació es trobava el
traspàs de la competència, i ens responia que en fase de
negociació entre la Conselleria d’Educació, la Conselleria de
Presidència, i també fa fer una referència a les negociacions
entre la comunitat autònoma i el Govern d’Espanya referent a
la titularitat. És a dir, va encetar, va obrir un nou concepte, un
nou debat que afectava no només la gestió sinó que també la
titularitat, la transferència de la titularitat d’aquests centres. En
definitiva, tot bones paraules, bones intencions, però poques
realitats. 

A finals d’octubre del 2009 té lloc la remodelació del
Govern, amb el cessament de l’anterior consellera, la Sra.
Galmés, i la incorporació del nou conseller, el Sr. Llinàs.
Aquest fet va suposar, a l’hora de la veritat, la paralització de
molts de processos i d’accions, entre d'altres les negociacions
del traspàs de competències, fins i tot el conseller d’Educació
del Consell Insular de Menorca diu en públic que ha demanat
una entrevista amb vostè, Sr. Conseller, i que fa un mes que
espera. Un altre retard acumulat. 

El llum d’alarma es va disparar amb la publicació d’una
carta oberta dels amics del Museu de Menorca on expressaven
la seva preocupació i demanaven que es fes efectiu ja el traspàs.
Entre d’altres coses deien: “Volem assenyalar l’absurd que
representa que encara avui el principal centre museístic de l’illa
de Menorca estigui gestionat des de fora de la nostra illa, però
l’absurditat de la situació -continuen- esdevé indignació quan
ens adonam de com s’actua, ara per ara, amb el Museu de
Menorca perquè rallam d’una institució cultural i científica que
està sent tractada d’una manera que no es correspon amb la
importància del fons de què és dipositari i del paper que hauria
de jugar, i amb açò ens referim a la manca de la deguda atenció
per part de les administracions responsables, Ministeri de
Cultura i Govern de les Illes Balears, cap a aquest centre: falta
d’inversions, falta d’un pressupost adequat per a la investigació
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i la recerca amb unes aportacions econòmiques sensiblement
inferiors, per exemple, a les que es fan a Eivissa i una situació
penosa pel que fa a la plantilla de personal”, etc. En definitiva,
el que demanaven també a la carta era l’acompliment de l’acord
per unanimitat emès per aquesta cambra. 

A la darrera visita que va fer vostè a Menorca va visitar el
museu, va anunciar que el procés estava en marxa, que s’havien
de tancar alguns flecos, però a l’hora de la veritat estam en el
mateix punt que fa dos anys i mig. Deia vostè que era un
problema econòmic. Tot açò, com dic, sorprèn molt, perquè vull
recordar que va ser el mateix Grup Parlamentari Socialista,
partit del qual també forma part el conseller, el que va presentar
aquesta iniciativa, suposo que amb l’ànim que l’acció proposada
es dugués a terme. I si no fos així, no acabam d’entendre que es
presentés aquesta iniciativa política.

Arribats a aquest punt, Sr. Conseller, li volia preguntar
varies coses, per açò l’hem fet comparèixer a la cambra. En quin
punt es troben les negociacions amb el consell insular per al
traspàs del Museu de Menorca, de la Biblioteca pública i
l’Arxiu. En quin punt es troben? Quins són els entrebancs que
hi ha en aquest procés negociador? Per quina raó no s’ha
augmentat el pressupost dels centres esmentats per a enguany,
cosa que de qualque manera facilitaria aquest traspàs? Vol
donar compliment realment el Govern de les Illes Balears al
mandat d’aquest parlament? I, finalment, està disposat el
Govern balear a tancar d’una vegada aquest tema i que el
Consell Insular de Menorca pugui completar les transferències
en matèria de patrimoni històric que li foren delegades l’any 94?

Esper que hagi pogut prendre nota de les preguntes que li he
fet, tot i que veig que està molt ocupat contestant els missatges
que li envien des de ben a prop d’aquí.

Quasi no hi ha temps, Sr. Conseller, la legislatura s’esgota
i vostè sap, o hauria de saber, que el que no es fermi abans de
juny no es durà a terme. Sr. Conseller, ja sabem que en aquest
govern hi ha consellers que s’estimen més que les coses quedin
a Mallorca, però nosaltres l’instam a posar fil a l’agulla i a dur
a terme unes transferències necessàries i demandades pels
menorquins.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sr. Gornés. Correspon ara la intervenció del
conseller d’Educació i Cultura, Sr. Llinàs, per un temps de deu
minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Presidenta, Sr. Diputat. Miri,
quan vaig fer-me càrrec de la conselleria, entre moltes altres
coses hi havia el tema de les transferències del Museu de
Menorca, la Biblioteca i l'Arxiu per part del Govern al Consell
Insular de Menorca. Hi havia un seguit de feines fetes fins
aquell moment i el que vaig fer va ser en primer lloc assabentar-
me bé de com estava la situació, el que havia passat fins a aquell
moment i després intervenir, encara que no pogués complir amb
una petició d’un conseller de Menorca, perquè resulta que el dia
que la consellera l’havia de rebre era el dia que jo prenia
possessió, per tant era pràcticament impossible rebre'l. Després
vaig tenir oportunitat de parlar a nivell personal amb ell algunes
vegades que havia assistit a Menorca per altres temes i quan
vaig creure que teníem la documentació, els arguments i el
coneixement de fet del que havíem de fer i com havia sorgit tota
la trajectòria que s’havia duit cara, va ser quan vaig fer una
visita a Menorca. Una visita va Menorca perquè, a part de la
informació que m’havia arribat, jo volia veure per mi mateix
com estava la situació al Museu, a l’Arxiu i a la Biblioteca. 

He de dir que em va agradar molt com vaig trobar l’Arxiu,
el Museu i la Biblioteca de Menorca. Per tant, he de felicitar
l’illa per les condicions i el personal que tenen aquests tres
eixos, focus de cultura de l’illa de Menorca. Tot és millorable,
evidentment i per tant, hi ha unes peticions, jo entenc
perfectament que per part del consell insular vulguin tenir unes
transferències el més adequades possibles, però també entenc
que hem de reflexionar sobre el tema i que sobre el tema també
s’han de prendre una sèrie de mesures legals, de trajectòria legal
a tenir en compte. 

És cert que s’havien fet unes feines, s’havien fet unes
reunions a tres bandes. Per una banda hi havia hagut abans que
jo arribàs i en temps de la consellera Galmés s’havien fet
reunions amb el consell insular, hi havien hagut intervencions
per part de la consellera davant el ministre a Madrid; després hi
havia hagut contactes entre la Conselleria de Presidència i la
Conselleria d’Educació per tal de dur a terme aquest mandat del
Parlament; per tant, hi havia una feina prèviament feta. Després
el que havíem de fer per part de la conselleria era estructurar
aquesta feina feta, assabentar-nos de quina era la realitat i
sobretot, aterrar en una conjuntura econòmica gens fàcil. 

Vaig expressar a Menorca i torn expressar aquí, que per part
del Govern i per part de la conselleria no hi ha cap obstacle
perquè Menorca tengui les competències que li pertoquen
conforma marca l’Estatut si ella ho demana. Per tant, per part de
la conselleria no tenim cap problema en voler transferir aquestes
tres institucions menorquines. El que passa és que hem de veure
les condicions i les condicions a nivell de la conselleria seria
poc seriós voler transferir unes coses que si jo fos conseller de
Cultura de Menorca per ventura hi posaria pegues. Hi ha un
procés de negociació i hi ha un procés de diferents actuacions
que s’han de fer per part del Govern i també per part del consell.
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No entraré en detall de quan hi va haver una reunió a un lloc
o a un altre. No obstant això, si vostè ho vol, li ho enviaré per
escrit i li puc enviar exactament el dia que hi va haver una
reunió, què es va tractar en aquesta reunió, a qui es va adreçar
el resultat d’aquesta reunió, perquè tot això implica tota una
documentació que s’ha generada entorn aquest procés. El que sí
li diré és exactament com està la situació. 

Fa pocs dies hi va haver una reunió entre la Conselleria
d’Educació i la Conselleria de Presidència i es va acordar fer un
esborrany de proposta d’acord de delegació de la competència
que tractam. Aquí iniciam un procés que evidentment en uns 10
o 12 dies aquest document haurà d’estar fet i hi ha cinc
processos més perquè es pugui dur a terme el que vostè demana
i el que molts de menorquins demanen. 

S’haurà d’elevar a la consideració del Consell de Govern
aquest document que s’haurà d’elaborar, aquesta proposta,
perquè aprovi i acordi remetre a la Comissió Tècnica Insular
aquest document. Després hi haurà d’haver una convocatòria
formal de la Comissió Tècnica Insular. Una vegada reunida la
Comissió Tècnica Insular, la proposta aprovada pel Govern es
discutirà i si l’esmentat òrgan institucional ho creu oportú, li
donarà el vist i plau. Després s’haurà de remetre el text de la
proposta al Consell Insular de Menorca perquè es pronunciï en
el termini d’un mes sobre l’acceptació o no de la proposta en
qüestió. I en cas afirmatiu -ja per acabar-, residenciar la
proposta alAludida en el si del Parlament de les Illes Balears,
aquesta institució, perquè la trameti com a proposició de llei.

Això és el que farem ja i és el que farem dins el termini que
li he dit, d’aquí a deu dies començarem ja amb aquest document
perquè es pugui iniciar tot el procés que jo li acab de dir. El que
passi o el que no passi dins els diferents estaments que hauran
d’intervenir, com es pot imaginar, seria fer història-ficció; però
els passos que s’han de donar sí que queden totalment aclarits.
Si això es du a terme, si no hi ha problemes dins tots els passos
que es faran, evidentment la transferència serà possible. 

Hem de tenir en compte, i aquí no entr en els procediments
que pensam fer, que els hi he dit tots, sinó que hi ha un tema
important i és que en aquests moments, com vostè sap, la
mancança pressupostària dins Educació i dins tot el Govern és
coneguda. Per tant, pens que als òrgans a qui correspongui
s’haurà d’establir d’una manera o altra en quins terminis es pot
fer efectiu el que consideram que és totalment adequat per a
cada una de les parts, tenint en compte que també hi ha altres
museus i altres consells que també en qualsevol moment poden
demanar les transferències dels seus museus a cada una de les
illes respectives.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Popular Sr. Gornés per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com em temia, moltes qüestions i
preguntes que jo havia plantejat no han estat respostes. Li torn
a insistir, Sr. Conseller, de les paraules que vostè ha dit aquí,
supòs que no s’obre el debat de la titularitat d’aquests centres,
titularitat estatal, sinó que només parlam de la qüestió de gestió.
Si fos així, com es va anunciar fa uns mesos, vol dir que s’obre
un nou front de debat de gestió, que implica a una tercera
administració, amb la qual cosa tot el procés es complicaria
moltíssim perquè hem de tenir en compte que fins a dia d’avui,
és el Ministeri de Cultura, en aquest cas, qui s’encarrega, com
vostè molt bé sap, de dur a terme les inversions a nivell
d’infraestructures que requereixen aquests centres, inversions
que ens agradaria que fossin de qualque manera més freqüents,
més posades al dia, perquè tot i que sabem que se’n fan algunes,
no em negarà vostè que el retard a l’hora de complir les
demandes que aquests centres fan per part del ministeri és
també considerable.

Estic content que vostè se’n vagi satisfet de les visites que
fa en aquests centres. Jo puc compartir en certa part aquesta
percepció que té vostè que aquests centres funcionen bé, es deu
bàsicament la voluntat que hi posa el personal d’aquestes
institucions, no als mitjans ni al volum pressupostari que puguin
manejar, sinó -com dic- és perquè s’hi posa feina, s’hi posa
voluntat i es tira endavant la gestió d’aquests centres. Però açò
no vol dir que no hi faltin doblers per investigar, personal, més
mitjans de tot tipus per tal de què aquests centres tenguin la
capacitat de maniobra necessària que necessita Menorca. 

Vostè diu que la seva conselleria no té cap problema a
transferir aquests centres. Hi puc estar d’acord també, em
consta, vostè ho ha dit reiteradament, però també ha dit que el
retard en la transferència es redueix a un problema econòmic. I
vostè avui aquí no ens ha rallat de xifres, ni ens ha rallat de
dotació. Jo crec que almanco quan el principal grup de
l’oposició el fa retre comptes aquí, com a mínim ens podria
donar alguna dada sobre el que parlam, quin és el punt de
desacord que hi pugui haver quant a la dotació de personal,
quant a la dotació pressupostària que, com diu vostè molt bé, és
lògic que el Consell Insular de Menorca no vulgui acollir,
recepcionar uns centres que no estiguin ben dotats
pressupostàriament per tal de poder-los gestionar.

Per tant, entenem que el problema no és tant econòmic, sinó
que és un problema polític, és un problema d’acord entre la
Conselleria d’Educació, la Conselleria d’Hisenda i, en
definitiva, entre vostès i el Consell Insular de Menorca a l’hora
de dir, açò és el paquet global que implica una gestió ideal,
òptima, correcta d’aquests centres i posar fil a l’agulla. 

Vostè ens ha explicat aquí tot el procediment administratiu
de les comissions tècniques insulars i interinsulars. Açò ho
sabem tots, Sr. Conseller, ja sabem quin és el procediment, no
li hem demanat açò, li hem demanat que ens plantegés quin és
el calendari que el Govern de les Illes Balears té pensat per tal
de dur a terme aquesta transferència, en el cas que aquestes
negociacions que vostè ens ha relatat siguin fructíferes. Sr.
Conseller -insistesc-, li queda pràcticament un any de
legislatura, a partir de l’octubre la tramitació dels pressuposts,
el debat de l’estat de l’autonomia lleven temps a aquesta
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tramitació parlamentària, o sigui que estam parlant de pocs
mesos per fer efectiva i per concretar aquesta transferència.

Per tant, Sr. Conseller -tornam a insistir-, pressupost,
muntant econòmic i de personal. Pensen fer vostès un traspàs
escalonat com s’ha dit en premsa en tres o quatre anys que el
Govern de les Illes Balears faci les aportacions de forma
escalonada al consell insular, sí o no? I sobretot, Sr. Conseller,
entenem que és una qüestió purament de voluntat política que
es dugui a terme aquesta transferència perquè duen vostès dos
anys i busques tractant aquesta qüestió, analitzant, elaborant
informes i fent reunions i de qualque manera entenem nosaltres
que el temps de l’estudi ha acabat i arriba el temps dels fets i de
les concrecions. 

Per tant, Sr. Conseller, li demanaríem que ens pogués donar
resposta a aquestes preguntes que li hem fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica el conseller
d’Educació i Cultura té la paraula.

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputat. Bé, jo no crec que tot el que
hagi dit aquí estigués en mans de tècnics i no tot són comissions
tècniques. Jo crec que una intervenció en el Govern de les Illes
Balears per assumir un document no és una qüestió tècnica, és
una qüestió política, prèviament s’ha discutit i prèviament s’ha
d’arribar a acords, i després altres aspectes, com pot ser la
negociació que hi pugui haver amb el Consell Insular de
Menorca si accepta una oferta que es pugui fer des d’aquesta
comissió sí tècnica, tampoc no és tècnica, ... aquí podríem entrar
en detalls i en qüestions.

El que li puc dir i amb això agafaré algunes coses que està
dient el ministre Gabilondo a Madrid sobre qüestions
educatives. Miri, jo crec que això s’ha de dur a terme tengui el
resultat que tengui, no s’ha de perllongar, hem de saber
perfectament com acaba la situació. Si jo avui havia de venir
aquí a discutir quina quantitat havíem d’enviar al consell, no
crec que sigui el moment adequat. Crec que primer hem de
discutir a un altre lloc les quantitats i els acords que puguem
prendre i després ja arribarem aquí pel sistema que jo hi marcat
abans, però crec que no hem d’entrar en qüestions de si tants
d’euros més o menys. Però sí li respondré sobre qüestions
econòmiques. És cert que en aquest moment fer-nos càrrec per
part del Govern o per part de la conselleria, si Hisenda m’envia
els euros tampoc no tendria problema, però per fer-nos càrrec de
tot el personal que en aquest moment està creat, però no està
dotat, evidentment que seria molt difícil. 

Però tampoc no estam tancats que dins aquest acord que es
pugui prendre amb el consell insular hi hagi una clàusula, si
això ho permet la normativa, que digui que hi hagi un
escalonament quant a dotacions econòmiques, pressupost de
despesa corrent i també qüestions personals de dotació de places
que s’hagin de menester en el consell. No hi estam en contra,
hem de veure la mesura en què això sigui possible i introduir en

aquest acord que s’ha de dur al Parlament si hi pot haver un
article que això ho prevegi i hi pugui estar d’acord també el
consell insular. De totes maneres li puc assegurar que a part
d’això, sempre i en qualsevol moment quan he de prendre una
decisió que afecta a una illa, pens el que em podria passar si em
demanassin exactament el mateix a les altres illes, perquè també
ho he de quantificar i, evidentment, com vostè diu, en el temps
seria molt difícil poder complir-ho. Jo crec que en el cas de
Menorca, si hi ha acord, aquesta situació pot quedar resolta dins
aquesta legislatura.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Declaració Institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre la situació del poble d’Haití.

Senyores i senyors diputats, s’ha fet arribar a la Mesa una
declaració institucional referida a la situació del poble d’Haití,
de la qual farem lectura seguidament.

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

"Declaració Institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre la situació del poble d’Haití.

Els efectes causats per un moviment sísmic a Haití, el país
més pobre d’Amèrica Llatina han estat devastadors. Els cossos
recuperats fins a aquest moment superen els 150.000 i es calcula
que el nombre de víctimes podria arribar a les 200.000. Es
poden assolir les xifres de 250.000 ferits i 1 milió de persones
sense llar. 

La d’Haití és considerada una de les majors catàstrofes
humanitàries de la història. També desaparegueren hospitals,
escoles, esglésies, universitats, centrals d’energia, edificis
governamentals, la seu de la missió de les Nacions Unides, el
palau presidencial i una inacabable llista d’edificis vitals per a
la pervivència de l’estat i el futur del poble d’Haití.

Situat a l’illa caribenya de La Espanyola, Haití és un país
molt vulnerable als desastres naturals, que ha patit, a més, una
contínua inestabilitat política des del moment de la seva creació
com a estat independent, el 1804, quan els esclaus
afroamericans es van alliberar i van ser els primers del món a
abolir l’esclavitud.

El Parlament de les Illes Balears constata que la situació que
es viu en aquests moments a Haití és molt crítica a causa de la
magnitud del sisme i de les rèpliques posteriors. A les regions
damnificades, les necessitats més immediates han estat la
recerca i el rescats de supervivents; les urgències sanitàries;
l’aigua i el sanejament; l’allotjament d’emergència; la logística
i les telecomunicacions. Després de la primera reacció d’ajuda,
caldrà continuar atenent els ferits i proporcionar a les persones
desemparades aigua potable, aliments i un sostre per aixoplugar-
se, i més endavant caldrà restablir progressivament els serveis.



3916 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 84 / 2 de febrer del 2010 

 

Una vegada més, la destrucció de vides i de béns ha
perjudicat, d’una manera especialment dura els barris pobres i
les classes socials populars.

El Parlament de les Illes Balears expressa el seu condol i la
seva solidaritat al poble haitià i valora positivament totes les
accions d’ajuda humanitària internacional que es duen a terme
per atenuar les conseqüències del desastre.

El Parlament reconeix la solidaritat del poble de les Illes
Balears, mostrada per mitjà de les institucions i de la societat
civil que, per mitjà de les ONG i de colAlectius molt diversos,
recull donacions de la ciutadania, en una gran part dels casos a
títol individual.

El Parlament de les Illes Balears fa una crida a mantenir i a
ampliar la solidaritat de les Illes Balears al poble d’Haití en la
línia de la resposta que històricament la nostra comunitat ha
donat davant de catàstrofes naturals de magnituds similars,
sense oblidar la resta de damnificats que, per diverses raons,
necessiten ajuda arreu del món.

Parlament de les Illes Balears, a 2 de febrer del 2010.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Secretari.

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