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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, començam la sessió d’avui i primerament
comunicaria al Ple que hi ha una declaració institucional
pactada amb tots els portaveus d’aquesta cambra amb motiu del
Dia d’Àfrica de la qual farem lectura seguidament.

Sr. Secretari?

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia d’Àfrica.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta. 

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
sobre el Dia d’Àfrica.

El 25 de maig de 1963 es reuniren a Abdis Abeba 32 líders
d’estats africans independents per crear l’Organització de la
Unitat Africana (OUA), a la qual succeí l’any 2002 la Unió
Africana (UA).  Aquesta entitat  té els objectius de promoure la
unitat i la solidaritat entre els estats africans, defensar la seva
sobirania i integritat territorial, eradicar totes les formes de
colonialisme a Àfrica, promoure la cooperació internacional,

promoure i protegir els Drets Humans d’acord amb la Carta
Africana dels Drets Humans i dels Pobles i promoure la pau, la
seguretat i l’estabilitat en el continent. Per commemorar aquesta
data històrica el 25 de maig de cada any es celebra a nivell
mundial el Dia d’Àfrica. 

Amb aquest motiu, el Parlament de les Illes Balears vol
recordar la difícil situació en què viu aquest continent: més de
460 milions de persones, al voltant del 50% de la població
africana, tenen dificultats per alimentar-se, la qual cosa genera
èxodes massius de població cap a altres països i continents.
L’augment dels costos dels aliments, el cost excessiu de
l’energia i els efectes del canvi climàtic fan córrer el perill que
molts dels resultats obtinguts ja per a Àfrica amb relació als
Objectius de Desenvolupament del MilAlenni puguin veure’s
compromesos de forma seriosa. El nombre de persones que
viuen en pobresa extrema podria augmentar, segons previsions
del Banc Mundial, en més de 100 milions, la gran majoria de les
quals viuria al Continent Africà. Els 27 països amb menor Índex
de Desenvolupament Humà (IDH) són africans. Uns 300
milions de persones africanes, majoritàriament de zones rurals,
no tenen accés a l’aigua potable ni als serveis bàsics de
sanejament. 313 milions de persones africanes no tenen els
serveis bàsics de sanejament. El 66 % de les persones del món
afectades per la SIDA es troben a l’Àfrica Subsahariana. Més
200.000 nins i nines són utilitzats com a soldats, esclaus
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domèstics o dedicats a la prostitució.  Molts de països africans
estan submergits en conflictes bèlAlics que en molts de casos
estan fomentats per la indústria armamentística dels països
anomenats desenvolupats. 
 

Al costat d’aquesta realitat dramàtica, el Parlament de les
Illes Balears recorda que hi ha una altra Àfrica d’esplendor, de
naturalesa, de sostenibilitat, d’èxits i talents autòctons, de
cultura pròpia i de saviesa i d’un potencial enorme de
desenvolupament gràcies a la seva immensa riquesa en recursos
naturals.

El Parlament de les Illes Balears, com a reconeixement del
que ha significat i significa Àfrica per a la Humanitat, i com a
reconeixement  de la riquesa que a diferents nivells comporta la
presència a les nostres Illes de nombrosa població d’origen
africà, que s’eleva actualment a 36.827 persones amb permís de
residència, reitera el compromís de cooperació amb Àfrica per
garantir uns vincles de cada vegada més solidaris amb els
pobles africans.

El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva voluntat
decidida de mirar Àfrica amb uns altres ulls, amb solidaritat i
amb el convenciment que una altra Àfrica és possible.

Parlament de les Illes Balears, 25 de maig de 2010.”

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 2247/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a inversions en infraestructures públiques a les Illes
Balears.

La primera és relativa a inversions en infraestructures
públiques a les Illes Balears. La formula el diputat Sr. Joan
Flaquer del Grup Parlamentari Popular. Sr. Flaquer, té la
paraula.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
L’anunci fa una sèrie de dies per part del Govern de l’Estat d’un
pla d’austeritat ha generat preocupació en aquestes illes perquè
quan es parla d’un pla d’austeritat, deixant de banda ja la
improvisació i deixant de banda la tardança que creim que s’ha
produït quant a la detecció d’aquesta situació econòmica
complicada, sí que ens genera una sèrie de dubtes i d’inquietuds
perquè una reducció de la despesa pública pot afectar
moltíssimes qüestions, pot afectar despesa corrent, despeses que
en una situació com aquesta es poden considerar innecessàries
o supèrflues, però també sembla que pot afectar allò que es
coneix com a inversions que nosaltres creim que són
fonamentals perquè milloren el benestar dels ciutadans, milloren
la qualitat de vida dels ciutadans i a més estam convençuts que
són el millor camí per afrontar la creació de llocs de feina i la
millora de la situació econòmica de les nostres illes i del nostre
estat.

Per tant, una retallada en les inversions ens preocupa d’una
manera molt especial i en aquest sentit voldríem conèixer, per
part del Govern de les Illes Balears, si tenen ja coneixement en
què es concretarà aquesta reducció de la despesa pública pel que
fa referència a les inversions com a conseqüència d’aquestes
mesures anunciades pel Govern del Sr. Rodríguez Zapatero.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, bé, m’ha
agradat molt el plantejament de la pregunta perquè era com si
em sentís a mi mateix fa alguns mesos amb una defensa de la
inversió pública com a palanca de creixement, com a motor de
creixement. No sabem contestar-li més específicament, no
sabem en aquests moments encara des del Govern central quins
són els retalls que afectaran la inversió pública a les Illes
Balears. De fet, el Ministeri de Foment, que juntament amb el
de Medi Ambient és dels més netament inversors, encara no ha
comunicat la llista de retalls i per tant desconeixem a hores
d’ara quina és l’afectació que pot tenir en les inversions a les
Illes Balears amb relació al que faran els ministeris, altra cosa
són les inversions de l’Estatut que tot fa pensar que es
mantindran. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula?

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. El darrer incís de la seva resposta em preocupa, quan
diu que tot fa pensar que no retallaran les inversions estatutàries
perquè vaig llegir i escoltar declaracions la setmana passada on
es declarava categòricament per part seva i per part del
president del Govern que les inversions estatutàries en qualsevol
cas estaven garantides. Aquest darrer incís que vostè ha fet a la
resposta em preocupa, em preocupa perquè crec que si les
inversions estatutàries estan en aquest moment no garantides és
una situació francament, francament negativa que hauria de
generar rebuig no només per part nostra sinó especialment per
qui governa i qui a més té una sintonia política amb el Govern
que ens governa des de Madrid.
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Miri, jo comprenc que en aquests moments encara no hi hagi
una concreció definitiva de quin serà el retall pressupostari dels
ministeris amb relació a les inversions a les Illes Balears, però
sí que li hem de demanar que siguin en aquest sentit inflexibles,
que nosaltres venim arrossegant un dèficit històric en inversió
de l’Estat a la comunitat autònoma i que creim que aquestes
circumstàncies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

...d’un dèficit històric d’inversions s’ha de tenir en compte
més que mai i que vostès siguin especialment reivindicatius
davant aquest retall d’inversions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Manera, té la paraula.

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

Bé, jo crec, Sr. Diputat, que aquest govern ha demostrat amb
dades a la mà que ha estat molt reivindicatiu a l’hora de
treballar les inversions públiques a les Illes Balears per part de
l’Estat, ho vàrem fer amb un programa d’inversions que
emanava de l’Estatut que assegura l’execució de 400 milions
d’euros cada any, cosa que no havia passat mai, i cada any
treballam de valent per tancar els convenis pertinents amb
relació a les inversions.

El tema que vostè diu és una qüestió semàntica, nosaltres
estam convençuts que les inversions de l’Estatut es mantindran,
entre d’altres coses perquè no pengen d’un ministeri concret
pengen de la secció 32, del pressupost general de l’Estat, que
controla el Ministeri d’Economia i Hisenda i que transfereix els
recursos als ministeris a l’hora de fer els convenis pertinents.
Per tant, nosaltres consideram que hi haurà aquesta situació que,
a més -i acabo- recorda el següent que em sembla molt
important dir-ho en aquests moments, la comunitat autònoma de
les Illes Balears té en aquests moments en pressupost propi 500
milions d’euros d’inversió en marxa, per tant, no es paralitzen
les inversions en aquesta comunitat; altra cosa és que les
mesures d’estalvi generin alentiment en algunes, però no es
paralitzen, hi ha 500 milions en funcionament administratiu i hi
ha uns 200 milions d’euros com a mínim de treball amb
inversions estatutàries. De manera que parlam d’un escenari
d’inversió pública important en el 2010 encara en aquesta
comunitat autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.2) Pregunta RGE núm. 2239/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a finca pública de Can Marroig.

La següent pregunta és relativa a finca pública de Can
Marroig. La formula el diputat Sr. Josep Mayans i Serra del
Grup Parlamentari Mixt. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, la pregunta fa
referència a les actuacions que s’executaran a la finca pública
Can Marroig a Formentera, és una proposta, una petició que he
fet a tots i cada un dels pressuposts d’aquesta legislatura i
sempre se m’ha rebutjat. A dia d’avui la veritat és que la finca
continua exactament igual de malament que fa un parell d’anys
per mor de la manca de manteniment i d’inversions, igual també
que la finca del Cap on només s’han sembrat un parell d’arbres
més i no s’hi ha fet cap instalAlació de les quals feia referència
la segona, la tercera fase d’aquella finca.

Per donar algunes dades, Sr. Conseller, en abril de 2008
vostè, vostè no, el seu antecessor i la conselleria, varen dir que
no sabien quan acabarien les obres perquè no havien previst la
provisió de materials a una illa com Formentera on tots sabem
que és crucial aquest factor o el juliol quan en un article d’un
diari de tirada d’aquesta comunitat parlava de dues cares del
parc natural, Illetes és el control i Can Marroig era el descontrol.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, està projectat executar,
vostè em demana per quines actuacions s’executaran, doncs està
projectat executar a Can Marroig el centre d’interpretació, que
com sap vostè es troba a la casa, a l’edificació gran i contractar
la seva exposició i posteriorment es redactaran els projectes
d’activitat per a les dues cases.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agraeixo al conseller la seva
contestació, però això ja m’ho varen dir el setembre de 2008 i
era que el centre d’interpretació no se sabia si anava a la casa,
com el Govern balear volia, o dins el parc a la zona de la platja,
com el Consell de Formentera volia. Per tant, aquest tema vostè
me’l contesta amb dos anys pràcticament de retard. I amb dades
més recents, 26 de gener d’enguany: “sin noticias de los usos
y equipamientos de la finca pública Can Marroig. Se
desconoce qué pasará con un lugar emblemático”. 28 de gener:
“falta de acuerdo consell y Govern retrasa los usos de Can
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Marroig. El proceso de equipamiento puede durar seis meses”.
I el març: “Can Marroig se degrada por falta de uso, la finca
presenta muchos desperfectos pese a no haberse estrenado”.

Crec, Sr. Conseller, que avui podria, té l’oportunitat de fer-
ho, anunciar quines accions concretes es faran allí, en quin
termini, amb quin pressupost i ja que parlam de parc natural no
estaria malament que ens digués, per exemple, dins aquest parc
natural quan començaran a funcionar les barques de neteja o bé
on s’han invertit, si vostè en té coneixement, els sous que s’han
recaptat amb els controls dels aparcaments que abans havia dins
aquest parc natural. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè em fa tota una
sèrie de preguntes que en tot cas li contestaré si em deixa mirar
la documentació pertinent. El que sí puc dir-li és que de la
documentació que hem trobat, jo fa dos mesos que som a la
Conselleria de Medi Ambient, de la documentació que hem
trobat efectivament hi havia tota una sèrie de projectes per fer
el centre d’interpretació, el que passa és que la qüestió
pressupostària sembla que no bastava. El que hem fet ara és fer
aquest projecte de tal manera que s’ha de tenir en compte que
aquí hi ha una inversió important d’una entitat financera, d’una
obra social, de La Caixa, i per tant jo crec que aquest projecte
s’hauria de tirar endavant, ara bé, és evident que haurem
d’analitzar ara, durant aquestes setmanes, la prioritat dels
projectes que s’hagin de fer ateses les restriccions
pressupostàries que haurem d’atendre i després actuar en
conseqüència. Ara, ja li dic, està projectat això, està projectat
que des de la conselleria es complementi aquesta inversió que
li dic en 175.000 euros més i poder fer tot el centre
d’interpretació que estava projectat a Can Marroig.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2246/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a massificació a les escoles de primària del
terme municipal de Maó.

Passam ara a la següent pregunta relativa a massificació a
les escoles de primària del terme municipal de Maó. La formula
el diputat Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Diputat, té la paraula. 

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer de tot vull saludar el grup
d’estudiants, d’alumnes de la Universitat de les Illes Balears que
ens acompanyen avui aquí. Sr. Conseller, ara que estam en
període de matriculació volíem saber si ens pot informar sobre
quines actuacions a curt i mig termini pensa dur a terme la
Conselleria d’Educació per tal d’evitar les massificacions a les
escoles de primària, també d’escola infantil del terme municipal
de Maó. Com sabrà vostè fa poc dies el Consell Escolar va
presentar un informe de fa un parell d’anys on s’assenyalaven
unes dades de massificació. Per tant, volíem saber, Sr.
Conseller, per tal de minvar i per tal d’evitar aquestes dades
quines actuacions pensa dur a terme la seva conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap fa més
de trenta anys que no es fa una escola a Maó, això ha suposat
que no existeixi una massificació, però sí s’han hagut d’utilitzar
uns espais i s’han hagut de posar unes aules modulars a segons
quins centres de Maó. En aquests moments el que feim és
acabar una reforma d’ampliació i millora a l’escola de
Fontirroig, que estarà acabada abans de començar el curs la qual
cosa suposarà que les quatre aules modulars puguin ser retirades
i a més està ja en marxa, firmat el conveni a punt ja de
començar l’escola nova de Maó de dues línies de 6+12,
concretament d’Educació Infantil i de Primària.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNES I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, les dades que
manejam, tot i que siguin provisionals encara, assenyalen que
la ràtio, almanco de Menorca, supera la mitjana de la ràtio a
nivell nacional. El Consell Escolar de les Illes Balears recomana
que no se superin les vint places i nosaltres en alguns centres
anam per 26, 27 places. És una evidència per tant, és una
necessitat que s’adoptin les mesures per tal de minvar aquestes
ràtios: Verge del Carme, la previsió és que tripliqui; Verge de
Gràcia, la previsió és que tripliqui; Sa Graduada, ha doblat; la
Salle; Sant Josep, totes han superat molt per sobre el nombre de
places que poden oferir.

Per tant, Sr. Conseller, està claríssim, és una evidència que
al municipi de Maó falten escoles, està molt bé que tenguem
aquesta nova escola que vostè ha anunciat ara, però no ens digui
que no hi ha massificació, és una evidència, és un fet. Molt bé
per aquesta nova escola, però, Sr. Conseller, es posa en
evidència que en el municipi de Maó fan falta dues escoles
noves, no una, en fan falta dues, i nosaltres l’animam a prendre
les decisions d’aquí a finals d’any perquè puguem tenir aquesta
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nova escola demandada a nivell social pels agents educatius i
per tots els partits polítics.

Per tant, Sr. Conseller, que sàpiga que comptarà amb el
nostre suport si vostè pressuposta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, gràcies

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... i planifica la construcció d’aquesta nova escola.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, és evident que es farà una
altra escola, està prevista dins la planificació 2010-2011 fer un
nou centre a Maó a més del que ja està a punt de ser començat,
això està previst dins la planificació de la conselleria. Per una
altra banda, en temes de massificació li vull dir una altra cosa,
ràtios de Maó 24,1; ràtios de Ciutadella 25,1; d’Inca 25,7; de
Manacor 24,7; i d’Eivissa 25,7. Hem de tenir en compte que les
recomanacions del 20% poden ser recomanacions, però la
normativa marca 25 alumnes per aula. Si el que vostè em volia
dir és que si estan en alguns moments en alguns llocs utilitzant
uns espais que no haurien de ser els que toquen, jo això li ho
reconec i per això hem fet les millores en els centres que s’han
fetes, però les ràtios estan igual o millor que a altres llocs de les
Illes Balears. En el darrer informe del Consell Escolar ho pot
veure i les darreres informacions que puguem tenir estan
publicades, no és una cosa que jo m’inventi en aquest moment.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. 

I.4) Pregunta RGE núm. 2244/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla d'accions sanitàries a l'àmbit
sociosanitari del Servei de Salut.

La següent pregunta és relativa a pla d’accions sanitàries a
l’àmbit sociosanitari del Servei de Salut. La formula el diputat
Sr. Francesc Dalmau del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller de Salut, l’augment demogràfic a les Illes
Balears al llarg d’aquests anys ha suposat també un elevat
nombre de pacients amb malalties cròniques i entre d’altres
qüestions importants derivades de diferents circumstàncies. Era
necessari, per tant, un tipus d’actuació dins l’àmbit sociosanitari
del Servei de Salut i des del Grup Parlamentari Socialista li
volem formular la pregunta en el sentit de si ens podria explicar
en què consisteix el nou pla d’accions sanitàries dins l’àmbit
sociosanitari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, com vostè
molt bé ha dit aquest pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari del Servei de Salut recull un conjunt d’actuacions
que estan previstes per atendre les necessitats d’aquelles
persones en aquell moment en situació de dependència que
també presentin problemes de salut als centres d’atenció
primària i en els hospitals. Es marca tres grans objectius, un és
l’impuls de les actuacions en l’àmbit d’atenció domiciliària per
adaptar-se a les necessitats dels ciutadans, un altre és l’
ampliació de recursos sociosanitaris dins el Servei de Salut i
l’altre, potenciar la necessària coordinació entre el Servei de
Salut i els serveis sociosanitaris. 

Aquest pla presenta també vuit línies estratègiques, algunes,
com he dit, són millorar la coordinació entre el servei sanitari i
social, garantir excelAlència en la prestació dels serveis o
millorar l’accessibilitat en els recursos adients i la seva
eficiència. El pla posa en valor especialment l’impuls i el
reconeixement a l’Atenció Primària, al colAlectiu d’infermeria
i als cuidadors i dóna especial importància a aquests colAlectius
perquè són els que estan més propers a les necessitats
d’aquestes persones.

Es reforçarà especialment el paper d’infermeria creant
mitjançant la infermera gestora de casos... i es donarà atenció
especial als cuidadors d’aquestes persones. Aquest pla
contempla un caramull d’actuacions, en concret, amb programes
i protocols per millorar aquesta coordinació i assistència i ho fa
específicament amb un programa d’atenció domiciliària, amb un
programa d’atenció a l’ancià i intentant apropar un programa de
rehabilitació a domicili.

En conjunt són un caramull d’actuacions que intenten
millorar l’atenció a aquelles persones en una situació de
dependència que tenen un problema de salut i a vegades
necessiten una coordinació entre el Servei de Salut i Serveis
Socials.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, no vol fer ús de la
paraula.

I.5) Pregunta RGE núm. 2249/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a resultat de la fiscalització de la
Conselleria de Salut efectuada per la Sindicatura de
Comptes.

Passam idò a la següent pregunta, relativa a resultat de la
fiscalització de la Conselleria de Salut efectuada per la
Sindicatura de Comptes. La formula la diputada Sra. Carmen
Castro del Grup Parlamentari Popular. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com valora el Sr. Conseller de
Salut l’informe de fiscalització que fa la Sindicatura de
Comptes de la Conselleria de Salut durant l’any 2008? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com no pot
ser d’altra manera tenc el més absolut respecte cap a l’informe
de la Sindicatura de Comptes, que és qui ha de fer la
fiscalització externa de l’Administració pública. Per tant, tenim
present les seves recomanacions. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens alegra molt que li tengui
respecte, esperam també que en faci cas, d’aquest informe,
perquè aquest informe revela moltes coses que no sabíem.
Primer, el que revela aquest informe és que el modificat de
l’hospital de Son Espases al projecte inicial ha suposat un
augment al cost de l’hospital més gran del que ja sabíem, en
concret un milió quasi tres-cents mil euros de més per a la
redacció del projecte.

Què passa? Oculten informació, Sr. Conseller, que ha sortit
ara gràcies a aquest informe? És per això que no tenim accés a
l’expedient complet? Què més amaguen a Son Espases, Sr.
Conseller?, perquè què deu passar amb aquest modificat que els
seus companys de l’Ajuntament de Palma l’acusen de construir
sense llicència?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro, s’ha de cenyir a la pregunta.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, sí, l’informe de la Sindicatura de Comptes ho diu ben
clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO GANDASEGUI:

 ...i el modificat de l’hospital de Son Espases es fa sense
llicència municipal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro, cenyeixi’s a la pregunta.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sra. Presidenta. A l’ib-salut ha augmentat el pressupost
inicial de l’any 2008, segons diu l’informe de la Sindicatura de
Comptes, en més d’un 6%, s’ha saltat la Llei de pressupostos de
la comunitat autònoma, ha fet un no ningú aquest Parlament,
perquè per augmentar el pressupost més d’un 5% necessita
l’autorització de la Comissió d’Hisenda i Pressupostos d’aquest
Parlament, Sr. Conseller. Vostè, això, s’ho ha saltat, com li ho
diu l’informe.

Tercer punt, contractació de la Conselleria de Salut de l’ib-
salut, s’adjudiquen, per exemple, per posar un exemple, el
Programa d’atenció dental infantil, com s’adjudica?, idò amb sis
contractes menors fets el mateix dia 28 de març al mateix
proveïdor. Un altre exemple, com s’elaboren els informes de
gestió a diversos centres de salut?, idò s’adjudiquen  tres
contractes menors el mateix dia 14 de novembre al mateix
proveïdor.

Això, què és, Sr. Conseller?, perquè quan ho fan vostès val
i quan ho fa un altre partit és un delicte. Això, què és? Això és
hipocresia i manipulació, això és el que és i el que posa de
manifest aquest informe i fins i tot li ho diuen els tribunals
perquè el Tribunal Superior de Justícia diu que el primer govern
del pacte va fraccionar més de 300.000 euros a la Conselleria de
Salut -més de 300.000 euros- en 35 contractes.

Crec que queda clar que això és hipocresia, manipulació i el
tot val quan governen vostès i això és per a tot el Govern, no
només per al conseller de Salut.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, miri la
lectura que vostè fa d’aquest informe és una lectura
absolutament esbiaixada i només ho fa en un sentit que és
sembrar dubtes i sospites. El que no diu és que el que
s’expressa: un, són recomanacions; dos, no hi ha cap pràctica
contrària a la llei, recomanacions que es fan respecte a altres
conselleries, són recomanacions que varen fer al seu govern del
PP l’any 2004, l’any 2005, l’any 2006 i l’any 2007; els
contractes administratius menors de la Conselleria de Salut
representen un 2% del total. Cal destacar que no hi ha cap
observació que detecti cap anomalia més enllà de fer encís en la
documentació de manera completa o les passes seguides, però
no hi ha cap fet que sigui constitutiu de cap delicte. 

En aquest sentit l’informe també diu que està ben constatada
l’aprovació de les fases dels expedients de contractació de
manera correcta, que hi ha un elevat grau de compliment en
documentació i dades que consta a l’informe, i la finalitat
pública a satisfer per la descripció de l’objecte i que en tots els
expedients està justificat el preu de contracte, que és adequat al
mercat, etc. Per tant, aquí, no es tracta de confondre. No hi hem
estat quan es fan..., vostè ha esmentat un exemple, són objectes
diferents i per tant, això és un fet absolutament legal.

El que no hem de fer és confondre. Aquest conseller encara
no ha hagut de dur a Consell de Govern cap qüestió que hagi de
ser decidida pel Consell de Govern perquè Intervenció General
no havia volgut donar el vistiplau a una contractació seva.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Sr. Fiol, per què em demana la paraula?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Per formular una queixa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té trenta segons per formular la queixa.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies per la seva coneguda generositat. Voldria fer veure,
Sra. Presidenta, que en cap moment la Sra. Castro durant la seva
pregunta no s’ha desviat ni remotament del text de la pregunta
que havia formulat, i vostè es permet l’arbitrarietat
d’interrompre-la. Li deman que a partir d’ara no cometi més
vegades aquest error perquè la queixa anirà cada vegada a més.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Molt bé, Sr. Fiol.

I.6) Pregunta RGE núm. 2238/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a la protecció de Son
Bosc.

Passam ara a la següent pregunta relativa a protecció de Son
Bosc que formula el diputat Sr. Antoni Alorda del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la història del
moviment de preservació dels espais naturals a les Illes Balears
és molt llarga, avui crec que podem..., voldria saludar els
professor Sebastià Serra que ha deixat aquí intervencions
realment significatives -i record el debat de Cabrera.

En aquesta llarga història de preservació hi ha hagut una
resposta dels científics en defensa dels espais, per exemple
Cabrera o l’Albufera, amb poques ocasions tan densa i amb
tants de pronunciaments com s’ha produït per voler fer un
projecte de camp de golf damunt l’Albufera, en el Parc Natural
de l’Albufera a la finca de Son Bosc, un projecte que aquí el
Partit Popular vol brindar per llei, una llei a posta només per
poder fer un camp de golf damunt un parc natural.

Una de les darreres entitats a pronunciar-se ha estat la
prestigiosa i popular Reial Societat de Protecció dels Ocells
britànica que demana la preservació de Son Bosc. Per això li
deman, Sr. Conseller, quina valoració li mereix aquesta
solAlicitud de la Reial Societat britànica? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en primer lloc, vull
informar sobre què és la Reial Societat, com diu vostè, de
Protecció dels Ocells, és una entitat molt reconeguda
internacionalment, és a dir, es tracta d’una entitat que té més d’1
milió de socis i que també és prou coneguda a les Illes Balears
perquè per mitjà d’ella i per mitjà dels seus contactes
s’articulava tota una sèrie de turisme ornitològic a les nostres
illes. També és ben conegut per tant que aquesta entitat no està
just per a la protecció dels, diguem, determinats espais naturals,
sinó també la seva pròpia gestió ja que gestiona més de 200
reserves al Regne Unit.
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L’escrit que ha adreçat al president de les Illes Balears i a mi
és un escrit en què en primer lloc felicita l’inici d’un pla
d’ordenació de recursos naturals, això per una banda, i per
l’altra, torna alertar de la possibilitat de qualsevol alteració de
Son Bosc atesa la gran biodiversitat que té aquesta zona, molt
especialment per qualsevol activitat que, com un camp de golf,
evidentment, el que faria seria destruir aquesta zona.

Per tant, em demana l’opinió. L’opinió és en primer lloc, és
un escrit més que se suma a tota una quantitat d’escrits en
l’àmbit d’entitats i institucions internacionals tant científiques
com també ecologistes sobre la possibilitat de destruir d’una
manera irreversible aquesta zona i per altra part, torn a dir que
seria lamentable que en l’Any de la Biodiversitat aquesta zona
realment es pogués destruir, seria irreversible, perdríem una
gran quantitat de patrimoni natural quant a hàbitat i quant a
espècies i això, evidentment i com es demostra amb aquests
escrits, no seria en absolut entès per la comunitat internacional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Consellera, tan sols és per expressar-li el
suport del nostre grup a aquest compromís i li vull demanar que
cerqui tots els mecanismes al seu abast perquè no es malmeti
aquest espai com es pretén amb aquesta iniciativa.

Per tant, li vull demanar que preservi tot l’entorn de
l’Albufera i que intenti que tot aquest PORN vagi endavant, ja
dic, assumint totes eines que estiguin al seu abast.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

I.7) Pregunta RGE núm. 2250/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retall de la despesa del Govern de les Illes
Balears.

La següent pregunta és relativa a retall de la despesa del
Govern de les Illes Balears, la formula el diputat Sr. Antoni
Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esper que també li agradi la
meva pregunta, m’agradaria saber, aquest govern, quines
mesures fa comptes prendre. Davant les primeres declaracions
que feia el Sr. Antich, que deia que no afectaria les Illes
Balears, les coses han anat canviant, per exemple, un ahir es
colgava pensant que els ajuntaments no es podran endeutar i
avui matí s’aixeca que sí es podran endeutar, mesures
improvisades per un govern que ens ha conduït a una situació
impensable per aquest país. 

M’agradaria saber quines mesures prendran vostès, un dels
governs possiblement amb més conselleries, un dels governs
que va augmentar més els alts càrrecs a les seves conselleries,
un dels governs que sens dubte va augmentar més direccions
generals dins el seu govern. Davant a aquesta situació, fan
comptes fer alguna cosa? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sra. Manera, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, li puc dir que el Govern
ja ha fet coses respecte a això, ja ha fet coses..., no, escolti: al
pressupost 2010, una retallada del 6%, l’única comunitat
autònoma que ho ha fet, 220 milions d’euros en termes absoluts
més 15 milions d’un pla d’austeritat, 235 milions d’euros, ja ho
ha fet. L’austeritat, l’hem feta d’una manera important tocant a
més serveis crucials -tocant serveis crucials-, ho deim així de
clar. Ho hem dit al seu moment i ho deim ara.

Ara treballam en tres línies -que el president ja ha comunitat
i que desgranarà en la seva intervenció- que van en la línia de la
racionalització del personal, l’alentiment de les inversions, com
li he dit abans, les no compromeses, i l’actuació sobre el sector
públic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, no li demanam que augmentin
impostos, no li ho demanam. No li demanam que retalli la
despesa en sanitat, no li ho demanam. No li demanam que retalli
la despesa en serveis socials, Sr. Conseller.

Li demanam que prengui mesures com per exemple, que ens
expliqui què fa la Direcció General de Justícia; què fa la
Direcció General de Transport Marítim amb un pressupost de
64.000 euros, que només serveix per pagar al director general;
per què tenen un gerent i un cogerent a Serveis Ferroviaris de
Mallorca i a més una coordinadora perquè els coordini amb
vostès; per què tenen tota aquesta despesa; per què tenen la
Direcció General de Serveis Socials i la divideixen en dues; per
què tenen una Direcció General de Fons Europeus i una de
Relacions amb Europa, per què tenen dues direccions generals,
i podríem continuar.
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Això són les mesures que li demanam que prengui, per què
no redueix conselleries com han fet altres presidents d’altres
comunitats autònomes que varen passar de 14 a 10 i ara han
passat de 10 a 6? Per què no prenen decisions valentes i sempre
carreguen les culpes i a més els efectes damunt la gent més
dèbil? Avui sembla que el problema està a reduir -reduir- els
sous als funcionaris, a congelar les pensions i també de fer un
retall als sous dels polítics.

Vostès amb això no aconseguiran absolutament res.
Prenguin mesures que serveixin als ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

...però sobretot intentin, crec que no ho faran,...

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Gràcies.

Sr. Manera, té la paraula.

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

Sí. Sr. Pastor, si a vostè li sembla poc valent retallar 220
milions d’euros a un pressupost públic, la primera vegada que
passa això, si això ho troba una nimietat, evidentment, no té cap
mena de sentit. És a dir, aquest és el tema, aquest govern ha fet
una feina en què s’ha avançat fins i tot a les mesures que s’han
practicat posteriorment. 

Sí, Sr. Pastor, això és així. Això són dades tangibles, no són
especulacions, són dades concretes. Aquest govern va retallar
220 milions d’euros en un acte de responsabilitat de cara a la
reducció del dèficit públic i ho va fer el 2010 quan ningú no es
plantejava d’aquesta manera la situació.

En relació amb l’organització del Govern, aquest és un tema
en el qual el Govern hi treballa, en aquesta via, en la via de
racionalitzar també el seu organigrama, com ja ho ha fet,
continuarem fent mesures respecte a això, però no ens enganem,
la capacitat d’estalvi per aquí no és molt elevada si hem de
parlar amb rigor, Sr. Pastor. La capacitat d’estalvi no és molt
elevada. Dades a la mar, sempre dades a la mar, no és molt
elevada, és elevat si toca unitat de despesa important que és el
que hem fet nosaltres i ara ho continuarem fent amb altres
mesures que el president desgranarà el proper dia 1. 

Aquesta és una mesura valenta, Sr. Pastor, aquesta idea de
reduir el dèficit públic, i fins i tot fer-ho abans que ningú no ho
digués.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 2245/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualificacions adequades
per a treballadors de les escoletes.

La següent pregunta és relativa a qualificacions adequades
per als treballadors de les escoletes, la formula la diputada Sra.
Maria Cristina Rita del Grup Parlamentari Socialista. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats, en el marc del compromís que va adquirir el
president Antich a l’inici de la legislatura de manteniment i
creació de noves places d’educació infantil, aquest govern no
només ha tengut en compte aquesta qüestió, és a dir, l’ampliació
de les places i el manteniment, sinó també la qualitat de
l’atenció en aquest tram d’edat de 0 a 3 anys, que passa de tenir
una consideració que era fonamentalment assistencial a ser ara
fonamentalment educativa. Dins aquesta política de prioritzar
aquesta qualitat educativa, no podien faltar accions encaminades
a la formació d’educadors i educadores, pilar bàsic de
l’ensenyament. 

És per aquest motiu, Sr. Conseller, que li voldríem demanar
que ens detallés quines són les actuacions que ha fet la
Conselleria d’Educació i Cultura en matèria de formació
professional per facilitar que els treballadors de les escoletes
poguessin tenir les qualificacions adequades a la seva tasca
actual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com ha dit, el Pla
d’escoletes és un dels eixos d’aquesta conselleria i evidentment
a més de construir els centres, a més de colAlaborar amb les
administracions també hem de fer una tasca que és la tasca
d’atendre els professionals que han d’atendre aquests nins que
estaran a les escoletes.
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Hi ha hagut un esforç per part de la conselleria per atendre
aquestes persones i s’ha planificat de diferent manera. En
primer lloc, el que és la formació inicial dels cicles formatius
s’ha augmentat i en aquests moments tenim 200 alumnes que
fan els cicles formatius d’educació infantil, distribuïts: Mallorca
a dos centres, Menorca un centre i Eivissa un altre centre. Això
diríem que és la part de formació inicial. També s’ha fet un altre
esforç i ha estat adaptar aquests cicles formatius, no a dos anys
com diu la normativa, sinó ampliar-ho també amb una altra
possibilitat a tres anys, adaptats a les necessitats d’aquestes
persones.

També es fa i es potencia que aquest mateix cicle es faci a
distància i en aquests moments ho fan 101 alumnes, on line a
través de l’Institut Obert de Catalunya, també es fan unes altres
actuacions i això suposarà que aquesta oferta que tenim sigui
atesa per part de la conselleria a totes les illes de manera
diferent, adaptant-se a les necessitats de cada persona que les
està cursant. I després també s’ha fet un reconeixement i una
valoració de l’experiència de treballadors que ja hi feien feina,
ho vaig dir l’altre dia a la comissió que vàrem tenir i que va
suposar el desplaçament del ministre Gabilondo aquí perquè era
la primera que se feia en aquest sentit i s’aconseguia d’aquesta
manera valorar i verificar la idoneïtat de 43 persones,
bàsicament de Menorca. Això suposa sense cap dubte una oferta
suficient que ampliarem i potenciarem, però que és un eix més
dins l’eix bàsic i fonamental que és el de les escoles 0-3: la
qualitat i l’atenció de les persones que han d’atendre els nostres
infants.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Rita, vol fer ús de la paraula?

I.9) Pregunta RGE núm. 2243/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a plans d'igualtat a les
empreses de les Illes Balears.

Passam idò a la següent pregunta i és relativa a plans
d’igualtat a les empreses de les Illes Balears. La formula la
diputada Sra. Margalida Mercadal del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents. Ja hem
parlat en altres ocasions en aquest plenari dels plans d’igualtat
que la Conselleria de Treball i Formació està impulsant perquè
s’incorporin a les empreses de la nostra comunitat autònoma, no
únicament a aquelles amb més de 250 treballadors, que hi estan
obligades, sinó a quantes més millor.

Jo avui voldria insistir en aquest tema perquè recordem que
a Balears, segons l’Institut Nacional d’Estadística, les
diferències salarials entre homes i dones són encara d’un 25%.
Tot i que la mitjana nacional sigui del 34%, el fet que les dones
estiguem un poc millor a Balears que la resta de comunitats
autònomes no és cap alegria, ja que la vertadera dignitat per a
les dones no serà efectiva fins que no cobrem per fer un treball
idèntic un salari idèntic. Recordem també que la discriminació

salarial cap a les dones s’estén a la seva pensió de jubilació, pel
fet d’haver cotitzat menys.

En conseqüència, li voldria demanar, Sr. Conseller de
Treball i Formació, ens pot explicar en quina situació es troben
els plans d’igualtat a les empreses de les Illes Balears? Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Pere
Aguiló i Crespí):

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tots. Sra. Diputada,
cal dir que la majoria de les empreses que tenen l’obligació
d’implantar plans d’igualtat, com vostè ha dit són aquelles
empreses de més de 250 treballadors, tenen implantat a les Illes
Balears aquest pla d’igualtat. Un 90% de les empreses de més
de 250 treballadors ja tenen un pla d’igualtat o han començat a
implantar-lo. El 10% restant ha començat els primers contactes
per fer aquest pla d’igualtat.

Per tant, a la nostra comunitat autònoma respecte la resta de
l’Estat està en una posició immillorable. Els nostres empresaris
són capdavanters en la implantació de plans d’igualtat, en
l’elaboració d’aquest instrument que garanteix la igualtat a
nivell de les empreses ja que a nivell estatal només se situa en
un 35%.

D’altra banda en una línia que se situa dins la responsabilitat
social de les empreses, empreses de manco de 250 treballadors,
també s’han animat a implantar plans d’igualtat i a elaborar-los.
Un total de 58 empreses a les Illes Balears han optat per aquesta
possibilitat, 41 han rebut subvenció a través de la Direcció
General de Responsabilitat Social Corporativa de la Conselleria
de Treball i 7 empreses a través del Ministeri d’Igualtat. Per
tant, un total de 81 empreses, 23 de més de 250 treballadors i 58
de manco de 250 treballadors amb seu a les Illes Balears han
elaborat i estan implantant un pla d’igualtat. Aquest augment ha
estat possible gràcies a les tasques de foment, de subvenció que
s’han fet a través de la Conselleria de Treball i d’assessorament,
tot això a través de la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa.

Però no només es tracta, com vostè bé deia, d’elaborar plans
d’igualtat, sinó d’implantar-los, és a dir, que aquests plans
siguin una realitat a nivell de les empreses. Cal dir que aquí hem
avançat de manera òptima, ja que el setembre de l’any 2009
estàvem en un 6% d’implantació de plans d’igualtat i en
l’actualitat estam ja en un percentatge que supera el 39%. Per
tant, també estam en una bona posició quant a la implantació
d’aquests plans d’igualtat. D’aquesta manera s’han beneficiat un
total de 19.555 persones treballadores, 17.552 a empreses de
més de 250 treballadors i 2.503 a les de menys de 250
treballadors.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús de la paraula.

I.10) Pregunta RGE núm. 2248/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a efectes del retall anunciat pel president
del Govern central en relació amb les inversions previstes
a Eivissa.

Passam idò a la següent pregunta, relativa a efectes del retall
anunciat pel president del Govern central en relació amb les
inversions previstes a Eivissa. La formula el diputat Sr. Miquel
Jerez del Grup Parlamentari Popular. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, des del Grup Parlamentari Popular ens interessa
saber quins efectes tendrà el retall anunciat pel president del
Govern central en relació a les inversions que el Govern de les
Illes Balears tenia previstes a l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la resposta, em sap
greu, però és la mateixa que li he dit al Sr. Flaquer, i és que en
aquests moments nosaltres no tenim una desagregació de quines
són les inversions que poden estar afectades, inversions directes
de l’Estat a l’illa d’Eivissa. No tenim les dades en aquest
moment. Tot d’una que les tenguem les comunicarem, però no
les tenim.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no sé si ha entès bé
la meva pregunta o som jo el que no l’ha formulat bé. Jo volia
saber quin retall suposa al Govern de les Illes Balears en relació
amb les inversions d’Eivissa el retall que el Sr. Zapatero vol
practicar als pressuposts de l’Estat per tal d’aplicar les seves
mesures. Vostè no ho sap, vostè no ho concreta, però en
qualsevol cas a mi m’agradaria que ho fes perquè efectivament,
a Eivissa estam a l’espera de moltíssimes inversions que
s’acabin per executar. Jo les hi relacionaré. En matèria
educativa n’hi ha que en aquest moment no estan executades i
esperen una inversió potent per part d’aquest Govern. Volem
saber si aquest retall afectarà també aquestes inversions. En
promoció turística ja sabem que estan afectades, però ens
agradaria saber què pensen fer vostès en relació amb la
promoció turística i saber si hi haurà retalls en aquest sentit.
L’Hospital de Can Misses es veurà retallat o no es veurà
retallada la inversió?, les residències que encara esperen ser

obertes. Carreteres, depuradores, etc. Tot un seguit de qüestions
que ens agradaria saber en quina mesura els retalls del Sr.
Zapatero ens afectaran a l’illa d’Eivissa perquè és una qüestió
que preocupa i moltíssim.

I en segon lloc, ens agradaria saber, Sr. Conseller, si vostès
en aquest moment estan en condicions de millorar els ingressos
del Consell d’Eivissa i si aquestes mesures també afectaran el
finançament dels consells i en particular del d’Eivissa, perquè
li he de recordar la situació econòmica límit que en aquest
moment pateix el nostre consell. I li recordaré les paraules del
president d’aquesta institució. Aquest senyor deia: “En el
consell vamos a salto de mata”, té raó. Deia també, “en el
consell vamos despistados”, té moltíssima raó i no ho saben bé
com n’estan, de despistats. Per tant, és responsabilitat seva
donar llum a aquell que va despistat, és la seva responsabilitat
donar llum a aquell que va a salt de mata. 

Per tant, volíem saber, Sr. Conseller, en segon lloc, en quina
mesura aquest govern també està disposat a activar el
finançament al Consell d’Eivissa, que en aquest moment ho està
passant econòmicament francament malament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.                                         

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sr. Conseller.

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

Sr. Jerez, jo crec que la primera pregunta que m’ha fet era
clara i crec que la meva resposta també ho ha estat. La seva
rèplica sí que és confusa, sí, Sr. Jerez, perquè vostè mescla totes
les inversions, mescla l’Hospital de Can Misses, mescla un
seguit d’inversions que no tenen res a veure amb les inversions
de l’Estat, res a veure. Les inversions de l’Estat, Sr. Jerez, a
l’illa d’Eivissa són 45 milions d’euros, aquesta és la inversió de
l’Estat a l’illa d’Eivissa, dels quals més del 50% són inversions
a l’aeroport i als ports. La resta ...,  hi ha un parador en marxa,
una sèrie d’inversions al respecte de paraula i concretades. Però
les inversions concretes de l’Estat són aquestes, no mescli vostè
l’hospital, per l’amor de Déu!, no té res a veure, no mescli una
cosa amb l’altra. I tampoc no hi mescli el finançament, per
favor! Quantes vegades hem explicat que el finançament és una
cosa i les inversions és una altra? Ho hem dit moltes vegades,
no té res a veure el finançament dels consells amb la política
d’inversions públiques, són direccions distintes i són
instruments diferents. 

Per tant, li dic i li reiter que a hores d’ara l’Estat no ha
comunicat quin és l’estat del retall, la situació del retall, de les
inversions que l’Estat farà. Aquests 45 milions d’euros, si vol
els tenc desagregats, i vostè segur que també, és això el que hem
de tenir clar. No digui que no, això és així. Són inversions de
l’Estat en pressuposts generals de l’Estat. La resta és mesclar
ous amb caragols, Sr. Jerez.
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Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 2242/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transferències de Justícia.

La següent pregunta és relativa a transferències de justícia.
La formula la diputada Sra. Maria Torres del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Torres, té la paraula.

 LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. He de confessar
que estic molt contenta de formular avui aquesta pregunta sobre
el tema de justícia, ja que veig que alguna persona ha comentat
avui mateix que interessa saber què fa la Direcció General de
Justícia. Doncs tendrem l’oportunitat una altra vegada que la
consellera, una altra vegada, expliqui la feina que efectivament
fa la Direcció General de Justícia. Les negociacions sobre les
transferències en competències de Justícia, tots sabem que és un
procés complex i que el Govern balear està actuant amb total
rigor i responsabilitat. A pesar de les traves que per part
d’alguns s’ha intentant posar i per part d’algun discurs
partidista, s’ha donat un impuls a aquesta qüestió i podem parlar
d’avanços efectius, tant en tema econòmic com en tema
d’infraestructures. 

Per això avui li vull preguntar a la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, en quina situació es troben les negociacions
sobre les transferències en matèria de Justícia a les Illes Balears.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Efectivament, li puc dir que des de la conselleria hem mantingut
diferents reunions amb el Ministeri de Justícia, des que jo hi
som, en els darrers 8 mesos, 13 reunions concretament, per
negociar el traspàs de competències en matèria de justícia a la
nostra comunitat. I li puc anunciar que a pesar de la conjuntura
econòmica dificultosa en la qual ens trobam aquests moments,
jo diria que s’ha avançat i molt. Si bé a principi d’aquesta
legislatura la quantia en concepte de cost efectiu que manejava
el Ministeri de Justícia era de 51 milions d’euros, en aquests
moments hem aconseguit apujar-ne més d’un 15%, el que
suposa que en aquests moments el ministeri i aquest Govern
manegen la xifra de 58 milions d’euros. Això vol dir que
aquesta xifra ha experimentat, com deia, una alça de més del
15% i a més a més, pot experimentar encara una variació també
a l’alça. Des del Govern seguim sense conformar-nos amb
aquesta xifra de 58 milions d’euros, a pesar de què ha suposat

un increment del 15% respecte al que manejava en un principi
el Ministeri de Justícia.

També li puc dir, com deia la Sra Diputada, que es posa en
dubte la feina que es feia des de la direcció general, que aquest
increment és gràcies a la feina que s’està fent des de la direcció
general, no per suposat d’aquesta consellera, sinó de l’equip
tècnic, dels funcionaris i de la directora general que han portat
l’impuls tècnic de les reunions amb el Ministeri de Justícia, i no
només s’ha aconseguit això, aquest augment del cost efectiu,
sinó que també hem avançat amb l’annex d’inversions. I una
feina ha estat intentar accelerar els tràmits urbanístics i
municipals que a determinats ajuntaments està molt encallats,
entre ells el de Manacor, el d’Eivissa, si bé ara ja ha
experimentat un avanç i també el de Ciutadella. També cal
recordar que concretament a Maó s’ha iniciat fa pocs mesos la
construcció dels nous jutjats.

Per tant, jo crec que és una bona notícia l’increment sobre
aquestes negociacions pel que fa referència al cost efectiu que
ha experimentat la negociació amb el traspàs en Justícia. I
esperam també que els diferents municipis que han de cedir
solars perquè es construeixin nous jutjats, entre ells el de Vila,
Manacor i Ciutadella, facin també els seus deures. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.12) Pregunta RGE núm. 2251/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe de la Sindicatura de Comptes
en relació amb el compte general de la comunitat autònoma
del 2008.

Passam ara a la següent pregunta, relativa a informe de la
Sindicatura de Comptes en relació al compte general de la
comunitat autònoma de 2008. La formula el diputat Sr. Francesc
Fiol del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ja se sap
l’adagi aquell que diu verba volant scripta manent, les paraules
volen, el que se s’escriu perdura. Duc avui aquí arran d’aquesta
pregunta una cita d’autoritat, citam aquí freqüentment l’autoritat
del professor Manera, que va concedir una entrevista a Diario
de Mallorca, dia 9 de novembre de 2008, i a la pregunta “¿para
qué ha servido el órgano fiscalizador de la comunidad, la
Sindicatura de Cuentas?”. Va contestar: “sus informes son
impecables, detectan y advierten problemas en determinadas
empresas que luego se han revelado como comportamientos
que rozan la corrupción.” 
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Bé, jo li deman, Sr. President, sabut que ha arribat en aquest
parlament la documentació de la Sindicatura de Comptes del
2008, del primer any en què vostès han governat tot sols aquesta
comunitat; i respecte de les empreses públiques, l’informe de la
Sindicatura, s’ha de dir i vostè ho sap, que només tres empreses
de les moltes empreses que tenim en aquesta comunitat, tenen
informe financer i de legalitat favorable, només tres; totes les
altres empreses tenen en els paràmetres tant d’auditoria
financera com de legalitat, hi ha nou paràmetres com vostè sap
d’auditoria financera i sis de legalitat, totes les altres empreses
incompleixen qüestions importantíssimes, segons denuncia la
Sindicatura de Comptes. Algunes d’una forma molt destacada,
com puguin ser Serveis Ferroviaris de Mallorca, Radiotelevisió
de les Illes Balears o IBABSA, que són les que principalment
incompleixen. Però per damunt de totes elles, Sr. President, per
exemple Illesport, que és una societat que no compleix cap dels
paràmetres de legalitat ni d’avaluació financera.

Clar, aquest incompliment, on per cert destaquen els
sistemes de contractació tant de persones com de mercaderies,
pràcticament totes les que incompleixen, incompleixen els
sistemes de contractació, convida com a mínim al fil de les
paraules d’autoritat que abans he citat, a una reflexió. A mi
m’agradaria, Sr. President, que ens digui l’opinió que té vostè
respecte d’aquests informes quan els ha rebut i què li
suggereixen, si enviarà alguns d’aquests informes a la fiscalia
o si els amagarà dins un calaix.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Com se suposa,
el primer que em suggereixen els informes de la Sindicatura de
Comptes és que totes aquelles coses que no es fan d’acord amb
els tràmits administratius que s’han de fer, es posin en ordre.
Per tant, això és el que em suggereix l’informe de la Sindicatura
de Comptes, i en aquesta idea hi estam fent feina. Li he dit en
distintes ocasions que hem posat tota una sèrie d’interventors
delegats a les conselleries per reforçar aquest tema i tenim una
llei del sector públic presentada, precisament que va cap aquesta
direcció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Fiol, el vull advertir que té 20
segons. Té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només per dir, Sr.
President, que al nostre parer aquest informe denota el gran
fracàs que ha constituït per part seva la gestió d’aquestes
empreses públiques, alguna de forma clamorosa, amb
incompliments radicals de tots els paràmetres. Esper els
pròxims dies o les pròximes setmanes la destitució d’alguns dels
responsables d’aquest desastre. Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. 

A continuació passam al segon punt... Perdó, Sr. President,
pot contestar.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Home, jo li
agrairia un poc més d’humilitat quan parlam de temes
d’informes en relació amb la Sindicatura de Comptes, una mica
més d’humilitat. La Sindicatura de Comptes ha posat damunt la
taula tota una sèrie de recomanacions i aquestes recomanacions
es tendran en compte, i no amb tanta gravetat com vostè vol
suposar. És veritat que per exemple en temes de contractació, de
fraccionaments i d’obres menors han sortit una sèrie de temes,
algun d’ells en alguna conselleria fins i tot contractat per vostès
i pagat per nosaltres, perquè li faig saber que era l’any 2008. Per
tant, devers la Conselleria d’Interior, efectivament, hi ha alguns
contractes fets per vostès i nosaltres els pagàrem, efectivament.

De totes formes amb això dels fraccionaments i dels
contractes menors i tal, que n’han sortit molts, s’ha de tenir en
compte una cosa, Sr. Fiol. Diu la Junta Consultiva que
efectivament si són fraccionaments o contractes menors sobre
coses diferents es poden fer, no hi ha cap tipus de problema. Diu
que, efectivament, si són sobre el mateix objecte i són
fraccionaments és un incompliment administratiu; i si els
fraccionaments són sobre el mateix objecte i a la vegada qualcú
ha posat mà a la caixa, és penal.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

És penal, eh? Si hi ha fraccionaments i capses de Cola-Cao
dins el jardí és penal.

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Per tant, aquesta és la diferència. Nosaltres estam disposats
que mirin tots i cada un dels contractes, Sr. Fiol, no tenim cap
problema en aquest sentit.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. 
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II. InterpelAlació RGE núm. 2012/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política seguida pel
Govern per tal de disposar d'un edifici al polígon de Son
Rossinyol. Urgència.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i la votació de la Moció RGE núm. 2148/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla de
pagament de prestacions de dependència i estudi de suficiència
econòmica...

Ah, perdó! Deman perdó, deman disculpes. 

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat de la InterpelAlació RGE núm. 2012/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política
seguida pel Govern per tal de disposar d’un edifici al polígon de
Son Rossinyol.

En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
José María Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sra. presidenta, señoras y
señores diputados, tres preguntas he formulado sobre el edificio
alquilado en el polígono de Son Rossinyol de Palma por esta
comunidad autónoma. En la primera de ellas me refería a quién
había determinado los parámetros que fijan las dimensiones del
edificio. En la segunda, el porqué se había optado por el alquiler
con opción de compra en vez de compra mediante hipoteca. I,
finalmente, si conocían CAIB Patrimonio y el Sr. Conseller la
existencia y las características del edificio definitivamente
alquilado antes de ponerse el anuncio invitando a hacer ofertas.

En la primera de ellas usted en su respuesta hizo una
afirmación que consideré atrevida por lo presuntuosa, y por eso
voy a repetírsela en el frontispicio de mi intervención. Decía
usted: “Miri, li diré una cosa molt clara: en aquest contracte
de CAIB Patrimoni no trobarà vostè clàusules estranyes ni cap
mena de redactat difícil d’entendre, ni hi trobarà “post-it”
marcats a cap banda del contracte. Vostè sap què són els
“post-it”? No trobarà això, doncs no trobarà condicions
espúries en aquest contracte, cosa que nosaltres sí hem trobat
en altres”. Pues al hilo de esta afirmación, Sr. Conseller, le
ruego tome nota dónde habría de señalar en este expediente que
vamos a examinar ahora.

Primer Post-it que deseo colocar, Sr. Conseller. La primera
petición de espacio que usted me ha remitido en el incompleto
expediente del edificio de Son Rossinyol es de fecha 22 de abril
del 2008, y la realiza la Conselleria de Medio Ambiente. El
segundo Post-it le aconsejo que lo ponga donde dice que la
escritura de obra nueva realizada por Inversiones Can Font es el
30 de abril del 2009, es decir, que desde abril de 2008 a después
hacer la escritura pública usted no hace nada. Tercer Post-it: el
14 de mayo de 2009 el consejo de administración de CAIB
Patrimoni acuerda facultar al gerente de la empresa para realizar
las operaciones necesarias acordadas en el punto del orden del
día que dice: “Posar en coneixement dels membres el consell
d’administració el projecte de lloguer o lloguer amb opció de
compra d’un immoble per satisfer les demandes de diverses
conselleries”. Y mi pregunta es: ¿por qué desde abril de 2008,

fecha en que Medio Ambiente hace su petición de espacio
necesario, no mueve nada en CAIB Patrimonio hasta el 14 de
mayo de 2009, es decir, 14 días después de que la empresa
Inversiones Can Font hiciese la escritura de obra nueva del
edificio de Son Rossinyol? Es extraño esto, ¿eh?, porque usted
en su respuesta me dijo que había una perentoria necesidad de
espacio en la Conselleria de Medio Ambiente, y tiene usted la
petición un año metida en el cajón.

Bueno, pero vamos a seguir. Otro Post-it, Sr. Conseller, el
cuarto. El 18 de mayo se publica el anuncio en prensa para un
edificio de casi 20.000 metros cuadrados, únicamente un
anuncio en prensa, y se pone de plazo 15 días naturales. No
hacemos nada en un año y luego tenemos prisa. El quinto Post-it
lo pondría yo el día 24 de junio de 2009, donde se reúne el
consejo de administración para dar el visto bueno de la, según
ustedes, mejor oferta presentada, que no es otra que la de
Inversiones Can Font, faltaría más, desechando el resto de las
presentadas sin que esto se haga bajo ningún informe técnico
que avale la oferta elegida, ni este informe dice el porqué se
descarta el resto. Todo ello, Sr. Conseller, recogido en un acta
que me remite de la reunión, que he de creer yo más en su
contenido por usted que por el acta, porque las condiciones
técnicas del documento es la única acta de la CAIB de las que
me ha remitido que no está firmada ni por el presidente, ni por
el secretario en ninguna de sus hojas. Llama la atención, qué
casualidad. Este acta no viene firmada por nadie, con lo cual se
convierte en un documento de buenas intenciones que tendrá
que confirmarse si asistieron todos los miembros del consejo de
administración que figuran, si lo hicieron desde el principio y si
se trataron en su presencia los puntos que el acta refleja. Yo le
doy el valor de lo que tiene, pero un acta no firmada
oficialmente es poca cosa.

Sexto Post-it, Sr. Conseller. Contrato de compromiso de
arrendamiento, es decir, el 30 de junio, cuatro días hábiles
después de que se reúna el consejo de administración según la
pseudoacta, el 30 de junio, acuerda usted un contrato con opción
de compra del edificio propiedad de Inversiones Can Font.
Usted firma el contrato de un compromiso de arrendamiento con
opción de compra donde se introducen cláusulas de claro
perjuicio para los intereses públicos, sin que éstas hayan sido
acordadas ni por el consejo de administración de CAIB
Patrimonio ni por nadie. Por cierto, ¿este documento fue
sometido a algún servicio jurídico para su examen? Me extraña
que en cuatro días hábiles tuviera el visto bueno de nadie; yo
creo que no, por lo que vengo a decir a continuación. 

Post-it número 7, en el página 5 de este contrato: se acuerda
expresamente -mire usted que cláusula más espúrea, sin ninguna
importancia- se acuerda expresamente que CAIB Patrimonio
indemnizará en 7.140.000 euros a la propiedad del edificio si no
se materializa el contrato o se incumple, mientras que
Inversiones Can Font, si esto lo hacen ellos, es decir, que no
hace el contrato, sólo indemnizará a CAIB Patrimoni con 2
millones de euros; es decir, nosotros pagamos 7 si no
cumplimos, ellos nos pagan 2, y todo esto sin que figure en
ninguna oferta, sin que lo acuerde ningún consejo de
administración. Es una cláusula que acepta el Sr. Conseller por
su cuenta en clara defensa de los intereses de esta comunidad
autónoma. Vuelvo a decir que no hay ninguna cláusula rara,
ninguna cuestión espúrea ni inteligente, esto está bien clarito
que lo pone así.
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Octavo Post-it. Sin ningún título que a usted le avale, es
decir, sin acuerdo del consejo de administración de CAIB
Patrimonio, sin ningún tipo de concurso, sin expediente y por
supuesto sin publicidad, usted se atreve a contratar obras por
2.689.909 euros y acuerda que su pago se haga con incremento
de renta.

(Remor de veus)

Sr. Conseller, otro Post-it, eh?, otra cláusula que tampoco
tiene ninguna importancia.

Noveno Post-it. Se acepta -y estoy seguro de que no se
debate en el consejo de administración porque nadie lo dice-
que este alquiler tendrá un incremento anual, pase lo que pase,
del 4% acumulable, es decir, desde este año que viene hasta el
año 30 habrá un 4% de incremento; el IPC está ahora en 1 o ha
estado por debajo de la inflación y aquí es el 4%.

El décimo Post-it es muy interesante, Sr. Conseller. La
oferta dice que la opción de compra se ejercerá al año 20, 25 o
30, y el importe de 28 millones, 22 y 10. Sin embargo en el
contrato, donde dice 28 aparecen 10; donde dice 22 aparecen 22
727, y se mantiene el de 30 años. 

Es decir, Sr. Conseller, ¿insiste usted en que no hay en este
contrato motivo para poner ningún Post-it?, no va a encontrar
cláusulas extrañas, pero yo sí, y el del redactado, bueno,
admitimos que el redactado puedan ser las cifras. Por supuesto
hemos encontrado condiciones espúreas, sino condiciones
leoninas contradictorias de esta comunidad autónoma. Por todo
ello hace que este edificio, valorado en 36 millones de euros, si
mediante la compra en vez de por opción de compra se hubiera
comprado por hipoteca nos hubiésemos ahorrado 36 millones el
primer año, la primera opción a los 20 años, nos hubiéramos
ahorrado 47 millones a los 25 años, Sr. Conseller, y nos
hubiéramos ahorrado 56 millones el año 30, es decir, Sr.
Conseller, nos hubiéramos ahorrado por este contrato mucho
más de lo que piensa recaudar esta comunidad autónoma
bajándoles el sueldo del 5% a los funcionarios. No hubiera sido
menester, con este contrato no hubiera sido menester, Sr.
Conseller.

(Aplaudiments)

Pero voy a terminar, Sr. Conseller, y quiero decirle a usted
algo que tiene importancia. Primero, tengo, salvo que usted me
modifique esta apreciación mía, el convencimiento de que usted
inició el concurso a partir del 30 de abril, fecha en que
Inversiones Can Font hizo la escritura de obra nueva del edificio
que a usted le interesaba. Todo hacer ver que los responsables,
en este caso usted, de la administración autonómica habían
decidido el edificio que se habría de alquilar antes de iniciar el
expediente. Tengo dudas de que el acta del 24 de junio reflejo
la reunión de CAIB Patrimonio, y estoy convencido de que no
todos los consellers que figuran en las misma estaban presentes
cuando se debatió este punto. Es imposible, conociendo los
tiempos de la administración, que el contrato de compromiso de
las cláusulas que manifiestamente perjudican (...) de la
comunidad autónoma fuesen revisadas por ningún servicio
jurídico.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’anar acabant.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Tengo... Sí, voy terminando, Sra. Presidenta, un momentito.
Tengo serias dudas de que la cláusula del 4% no fue tratada
porque no figura en el acta del consejo de administración. No
entiendo la cláusula por la cual si la CAIB incumple ha de
indemnizar en 7 millones, y si quien incumple es la propiedad
sólo indemniza por 2. ¿Cómo es posible que usted contrate
obras por más de 2 millones de euros sin concurso y sin atenerse
a la Ley de contratos a la que está sujeta CAIB Patrimonio? No
comprendo por qué la acción de compra de la oferta se fija a los
20 años en 28 millones y a los 25 en 22, mientras que en el
contrato sale a los 20 años en 30 millones y a los 25 años en 22
797.

Es decir, Sr. Conseller, este contrato es perjudicial para los
intereses de las Islas Baleares. La diferencia entre alquiler y
alquiler con opción de compra o mediante préstamos
hipotecario supone un ahorro para esta comunidad en cualquier
caso mayor que el que representa la rebaja de los sueldos de los
funcionarios.

Sr. Conseller, espero con interés su intervención para ver si
es capaz de despejar o de quitar los “post-it”, las cláusulas
extrañas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, per favor...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...los redactados difíciles de entender y las condiciones
espúreas que yo más bien llamo leoninas.

Gracias, Sra. Presidenta, por su tiempo. Gracias, Sr.
Conseller.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern, el Sr. Manera.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, els
Post-it, els meus estan blancs, no estan escrits, i li vull explicar
amb detall quina és la situació que va dur a decidir l’adjudicació
d’aquesta obra.

La Direcció General de Patrimoni el dia 22 d’abril del 2008
i el 22 d’abril del 2009 va rebre sengles peticions de la
Conselleria de Medi Ambient i de l’Escola Balear
d’Administració Pública, EBAP, en les quals es feia palesa la
necessitat de cercar..., perdonin, en les quals es feia palesa la
necessitat de cercar un immoble amb uns determinats requisits,
amb uns determinats requisits per ubicar-hi la conselleria i
l’entitat autònoma esmentades, com també alguns ens
dependents de la Conselleria de Medi Ambient, en concret
ABAQUA, Espais de Natura i IBANAT.

Deixant de banda l’elevat cost d’algun d’aquests
arrendaments, com ara el que corresponia a l’EBAP, el cert és
que les necessitats d’espai feien inviable continuar utilitzant els
mateixos edificis, particularment el que feia esment a la
Conselleria de Medi Ambient i als seus organismes dependents,
que estaven ubicats en cinc llocs diferents i ocupaven una
superfície d’uns 11.000 metres quadrats. Dels indrets esmentats
tan sols un és propietat de la comunitat autònoma, el del carrer
Gabriel Alomar i Villalonga, amb 2.846 metres quadrats.
Aquest immoble és conegut que presenta serioses deficiències
de funcionament, atès que no s’ha fet obres de manteniment ni
millores de l’immoble ni de les seves instalAlacions durant molt
de temps. En concret la petició de la Conselleria de Medi
Ambient va ser d’uns 8.700 metres quadrats per a ús
administratiu, 2.000 metres quadrats per a magatzem i 100
aparcaments.

Quant a l’EBAP, aquesta entitat ocupava fins ara 2.237
metres quadrats d’ús administratiu en tres plantes, a més de 26
aparcaments, al carrer Ter del polígon de Son Fuster. Es tracta
d’un immoble de lloguer que no s’adequa a les necessitats
actuals, atès el creixement de l’entitat i la rigidesa de la
infraestructura, que no permet fer les adaptacions necessàries
per atendre les necessitats de l’escola. En concret la petició de
la Conselleria d’Interior era de 4.150 metres quadrats, un
nombre adequat d’aparcaments i fàcil accés. 

La Direcció General de Patrimoni va trametre aquestes
peticions a l’empresa CAIB Patrimoni, la constitució de la qual,
com és sabut, va ser autoritzada pel Decret 120/2001, del 19
d’octubre, modificat després amb el Decret 38/2004, del 23
d’abril, pel qual s’autoritzaven determinades modificacions
estatutàries. CAIB Patrimoni, com sabem i tal com recullen els
seus estatuts, té per objecte l’adquisició, la venda, l’explotació,
l’arrendament i la cessió d’ús de terrenys i d’altres béns
immobles, com també la construcció i la promoció
d’edificacions i d’altres immobles per compte propi o d’altri, i
alhora la gestió intermediària de promoció d’edificis i
urbanitzacions, amb desenvolupament en general del tràfic i
negoci immobiliari. Igualment té com a objecte social, en els
termes que preveu l’article 45 de la Llei 6/2001, de l’11 d’abril,
del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
gestió, l’explotació o l’aprofitament dels béns patrimonials que
li siguin lliurats amb la finalitat esmentada, com també la

realització d’obres i la prestació de serveis que en matèries
pròpies del seu objecte li encarreguin les distintes conselleries
del Govern. Aquesta empresa, per tant, complia perfectament
amb l’objectiu de centralitzar l’arrendament d’un immoble, i
amb això facilitar la seva concertació amb el propietari
corresponent, d’acord amb les peticions -insistesc- de les
distintes conselleries i de les entitats dependents.

Aquesta societat, CAIB Patrimoni, és un ens de naturalesa
privada, mercantil, i per aquest motiu no li és d’aplicació la
legislació en matèria de patrimoni de les administracions
públiques. Per tant les adquisicions o els arrendaments
d’immobles per part de CAIB Patrimoni no es regeixen pel que
estableix la Llei 6/2001, de l’11 d’abril, ni pel seu reglament de
desenvolupament, ni tampoc per la resta de legislació
administrativa en aquesta matèria, sinó pel dret civil o comú,
sense perjudici que en les seves operacions la societat hagi
d’actuar d’acord, com no pot ser d’una altra forma, amb els
principis generals d’economia, d’eficàcia i d’eficiència, el
compliment de les quals s’ha de verificar al llarg del control
financer posterior que ha de fer la Intervenció General de la
comunitat autònoma.

Per tant l’empresa pot arrendar i arrendar amb opció de
compra, lliurement i en nom propi, qualsevol immoble, sempre
que es verifiqui que l’actuació compleix aquests principis que
he dit abans, economia, eficàcia i eficiència, en el marc d’una
adequada gestió financera dels recursos públics. Per això el
consell d’administració, reunit el 14 de març del 2009, va
acordar iniciar els tràmits oportuns per obtenir un immoble de
lloguer, o lloguer amb opció de compra, a partir de les
demandes rebudes, com també facultar el gerent de l’empresa
per fer les operacions necessàries de la part anterior, anunci en
premsa, estudi d’alternatives, i dur-ho al consell
d’administració. En aquest consell d’administració es proposen
també els requisits mínims que ha de complir l’immoble a
partir, insistesc, de les necessitats expressades per les
conselleries.

L’acord d’anunciar-ho en premsa es va prendre per garantir
precisament els principis d’economia i eficàcia abans
esmentades, a l’efecte de conèixer millor l’oferta disponible en
el mercat, val a dir molt escassa, per a un edifici d’aquestes
característiques i, en definitiva, perquè totes les persones
físiques o jurídiques que tinguessin un edifici amb aquest perfil
poguessin optar, efectivament, a presentar la seva oferta. En
aquest punt, no s’ha d’oblidar que fins i tot en el cas que
l’arrendament s’hagués tramitat per la mateixa Conselleria
d’Economia i Hisenda, també s’hagués pogut contractar
directament, sense necessitat de concurs formal, atès el que
estableix l’article 65.2 de la Llei de patrimoni de la comunitat
autònoma, per a tots els casos d’escassa oferta en el mercat, o,
fins i tot, de la peculiaritat de la necessitat que s’ha de satisfer.

El 18 de maig del 2009 es publica un anunci a dos mitjans
de comunicació d’àmbit balear i d’àmplia difusió, en què
l’empresa manifesta l’interès d’arrendar o d’arrendar amb opció
de compra un immoble amb uns determinats requisits mínims,
i es concedeix un termini de quinze dies naturals perquè les
persones interessades puguin trametre la seva oferta, a la qual
s’havia d’adjuntar una proposta econòmica, plànols de situació,
descripció de l’immoble i fotografies.
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Durant el termini abans esmentat, representants de tres
empreses oferents s’entrevistaren amb el gerent de CAIB
Patrimoni, per aclarir qualsevol dubte de l’anunci, la
documentació que s’havia de presentar, etcètera, i tots varen
rebre la mateixa informació.

Una vegada acabà el termini per presentar les ofertes, se’n
varen presentar quatre: Inversions Can Font, Intra de Mallorca
2005, amb dues ofertes, i Son Castelló. D’aquestes quatre
ofertes, tres no acomplien els requisits mínims, i els ho
anomenaré molt ràpidament, els requisits mínims eren:
disponibilitat a partir de gener del 2010; ubicació a Palma; ús
administratiu; més de 14.000 metres quadrats construïts;
magatzem de més de 2.000 metres; més de 100 places
d’aparcament; bones comunicacions i fàcil accés; durada del
contracte: llarg termini. Fixi’ns quines són les condicions que es
varen posar, unes condicions absolutament raonables per a
aquest tipus de necessitat, que, insisteix, provenia de les
conselleries.

El 24 de juny del 2009, el consell d’administració acordà
d’acceptar l’oferta de l’empresa, inversions Can Font i autoritzà
la formalització d’un contracte de compromís d’arrendament i
d’un contracte d’opció de compra, que es va signar el 30 de juny
del 2009. La resta d’ofertes, repetesc, no acomplien aquestes
condicions.

En definitiva, per acabar, perquè el temps se m’esgota, el
contracte definitiu d’arrendament i opció de compra se signa el
26 de gener del 2010 i en conclusió estam segurs que s’ha
arrendat un bon edifici, un edifici modern, ben situat, amb
possibilitats d’ampliació, eficient energèticament i
econòmicament; presenta un estalvi considerable quant a les
despeses pròpies de funcionament; s’aconsegueixen economies
d’escala amb aquest edifici; és un edifici, al nostre parer,
econòmic per a la comunitat autònoma i permet tenir uns serveis
més moderns i adequats al segle XXI.

Res més, i estic disposat a qualsevol altre aclariment.
Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Per fixar posició i per un temps de cinc
minuts, intervenen primerament, pel Grup Parlamentari Mixt no
hi ha intervenció; pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, no hi ha intervenció.

Pel Grup Parlamentari Socialista intervé el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que diré una obvietat si dic que el patrimoni d’aquesta
comunitat autònoma necessita una optimització de costos per
unes qüestions plantejades a la intervenció del conseller Sr.
Manera. Tenim uns antecedents que són una àmplia dispersió de
direccions generals, d’edificis, de locals envoltant la ciutat de
Palma o dins la ciutat de Palma. Probablement un exercici
sensat des del Govern de les Illes Balears és tendir a la
concentració i a la patrimonialització per part d’aquesta
comunitat autònoma. Perquè, com bé s’ha explicat, una
concentració de patrimoni suposa una concentració de serveis
i per tant suposa una optimització de recursos.

Dit d’una forma molt senzilla, si a una conselleria,
concretament, per exemple, la de Medi Ambient, hi ha cinc
serveis diferenciats en cinc locals diferents, no és el mateix la
gestió patrimonial i dels recursos humans d’aquestes cinc
instalAlacions que estiguin a una tota sola.

Però crec que sobre un procés d’adquisició, com ja s’ha
plantejat, crec que no es pot fer una exerceixi de sembrar
dubtes, com s’ha realitzat a una única intervenció; pens que si
algú té dubtes el que ha de fer és actuar en conseqüència. Però
el que li diré és una cosa amb molta claredat: no és el mateix
comparar lloguers, que un contracte d’una complexitat jurídica
i de clàusules contractuals, com és un contracta de lloguer amb
opció de compra, perquè hi ha dues qüestions: l’arrendament i
l’exercici d’adquisició de la propietat, per tant és de dobler
naturalesa jurídica.

Però evidentment, hem de veure per què es qüestiona aquest
contracte. Supòs que no serà l’optimització dels recursos
públics, i li diré una cosa ja per endavant, és a dir, no és el
mateix, i ho reconeix, contractar ara que contractar, per
exemple, en la situació econòmica del 2005 o del 2006, perquè
són conjuntures diferents.

Però convindria fer una anàlisi molt senzilleta. Li diré,
agafant només un exemple que ens servirà, ho podria haver fet
servei per servei de tots els serveis que hi ha a Son Rossinyol,
però només n’agafaré un, escola EBAP: anterior contracte,
2.237 metres quadrats, pagats en el 2009, només per a lloguer,
358.534, 62 euros. Escola EBAP, contractat per l’actual Govern,
6.284 metres quadrats, 2010, 433.068 euros. Evidentment, hi ha
una diferència, però s’ha de fer un exercici matemàtic important
per als que ens agrada poder reduir a la lògica matemàtica les
crítiques polítiques.

El Partit Popular, preu metre quadrat, lloguer d’arrendament:
16,02 euros, matemàtica pura. 

Govern del Sr. Antich, contractes del Sr. Manera:
arrendament amb opció de compra, 6.284 metres quadrats,
6,899 euros.

Diferència, no l’he feta, la farem ràpid, de cap: 9,7 euros.
Dit d’una altra manera, 1.600 pessetes de diferència per metre
quadrat.
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Això és el que hi ha, per tant, des del Grup Socialista volem
animar, per fer una intervenció ja en positiu i posar en valor les
actuacions de l’actual Govern, de seguir amb una política de
patrimonialització, de concentració de serveis i deixar una
estructura de comunitat autònoma totalment anquilosada, així
com està, un servei per allà a les Avingudes, l’altre per allà, i
tendir a una actuació que crec que ha estat valenta, i mirar de
patrimonialitzar el servei.

I només diria a tots els grups parlamentaris, dir-los que
actuacions d’aquest tipus, amb la claredat que s’han fet, enviant
tota la documentació als diferents grups parlamentaris perquè la
puguin analitzar, i que al final puguin arribar a veure els
mateixos números que tots els grups hem vist, creim que, com
a mínim, s’exigeix un exercici de prudència. I per acabar la
intervenció: i si a algú no hi ha quedat ben gravat, li diré: quan
adquirí el Partit Popular amb arrendament, 16,27 euros; quan
adquireix el Govern que presideix el Sr. Antich i conseller Sr.
Manera, amb opció de compra, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Ja acab, Sra. Presidenta. ... 6,891 euros. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señores y señoras diputados. Sr.
Conseller, le he hecho unas preguntas concretas, no me ha
contestado a ninguna. Le he dicho que por la opción que usted
ha elegido, sin informar al consejo de administración, en veinte
años esta comunidad se hubiese ahorrado 36 millones de euros
por el sistema de compra por hipoteca, bien clarísimo, 36
millones de euros. A los 25 años, nos hubiéramos ahorrado 47
millones de euros, y a los 30 años nos hubiésemos ahorrado 56
millones de euros. Yo no discuto el precio, ni las ventajas, ni si
es conveniente o no, sólo ustedes tienen que hacer. Lo que
discuto es por qué usted perjudica de este modo a la comunidad
autónoma, y no me ha contestado, no me ha contestado a
ninguna.

Mire usted, tampoco estoy de acuerdo con lo que usted ha
dicho: este expediente es base de partida errónea, por cuanto nos
hallamos ante un expediente para la adquisición de bienes para
instalar los servicios oficiales de dos consellerias, y la Ley de
patrimonio de la CAIB señala, en su artículo 6, que son bienes
demaniales los destinados a servicios propios de la CAIB, y
quedan fuera de dura que la adquisición de bienes demaniales
se han de elegir por la legislación administrativa, no por una
empresa, que no es CAIB Patrimoni, y sabe muy bien que no es
CAIB Patrimoni una empresa privada.

Pero mire usted, yo voy a decirle, lo que usted no me ha
contestado. Voy a insisir en este punto, pero algo más también:
usted me ha engañado, me ha mandado un expediente que no es
completo; yo le pedí al servicio de la cámara, del Parlamento,
que enviase el proyecto completo certificado. Usted sabe que en
el mes de noviembre fue interpuesto un contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia y usted esto
me lo ha hurtado, y no sé si me ha hurtado esto qué cosas más
me ha hurtado del expediente, Sr. Manera. Esto es así, usted ha
faltado a esta cámara al respeto y a su obligación de cumplir con
esta cámara en este aspecto.

Dicho esto, vuelvo a decirle: usted no ha hecho nada, pero
usted, hasta que el 30 de abril Inversiones Can Font no (...) la
escritura pública, no movió un papel; es más, voy a pedirle otra
cosa: ¿Está usted en condiciones de garantizarme que ningún
funcionario de esta comunidad autónoma, por documentos
entregados por su conselleria, estuvo en este edificio antes de
enero de 2009, está usted en condiciones de decírmelo? Está
usted en condiciones de negarme que una conselleria concreta,
de las dos que estuvieron interesadas, le pidió por escrito
explicaciones sobre los planos que ustedes les habían enviado
de este mismo edificio, está usted en condiciones de negármelo,
Sr. Conseller?

Mire usted, vuelvo a decirle: ¿por qué usted firma una
cláusula, sin ninguna autoridad, en donde la CAIB es
indemnizada por 2 millones si no tiene el edificio, y tenemos
nosotros que pagar 7 millones y pico si no cumplimos con el
contrato? ¿Quién le dio a usted autoridad para hacer esto, Sr.
Conseller? Tiene usted mucha potestad, usted es el gran fiscal
de esta comunidad autónoma en el Gobierno, es el gran
hermano que todo lo vigila, pero usted no puede hacer este
contrato, Sr. Conseller, Usted no es nadie para firmar esta
cláusula, usted no puede aceptar una obra de más de 2 millones
de euros sin autorización y sin seguir las reglas de contratacions,
como todos los mortales, sólo faltaría que usted pudiera hacer
lo que le diera la gana. Y no me ha contestado, Sr. Conseller.

Por lo tanto, voy a decirle dos cuestiones: de esta moción se
derivará, efectivamente, de esta interpelación, una moción; va
a consistir en dos puntos: el primero, abrir una comisión de
investigación sobre este expediente, que espero que usted apoye.
El segundo punto es pedir al Síndic de Comptes que fiscalice
este expediente, y espero que ustedes también me apoyen esto.
Si no me apoya usted en estos dos puntos, quiere decir, si usted
no hace que su grupo, el que le da soporte apoye estos puntos,
no me quedará más que una tercera opcióon, que usted conoce
muy bien, yo no la conozco todavía, pero no me temblará el
pulso para ejercitarla, creo que se ha perjudicado a esta
comunidad autónoma; creo que usted no ha defendido bien
nuestros interesses; creo que usted ha malversado el dinero
público; creo que usted ha actuado como un conseller
irresponsable. Perdone, yo lo creo, y usted no me ha dado
ningún input para que yo pueda variar esa apreciación suya. Un
señor que firma un contrato sin tener autoridad para ello; un
señor que contrata obra, que acepta cláusulas que son una
desventaja para la comunidad autónoma, y que modifica -
perdona-, modifica el precio de rescate en la opción de compra
de este edificio usted la ha modificado, del contrato del dia 30
de junio al del 21 de enero, lo que valía 28 millones se convierte
en más de 30, y lo que valía 22 justos, se convierten casi en 23.
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Y eso lo ha hecho usted, porque usted fue quién firmó el
contrato.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, voy a acabar enseguida. Sr. Conseller, y usted esto
lo tiene que pensar porque bien, porque si no, Sr. Conseller, yo
me temo una cosa que no me gustaría, y es que usted es
conseller, pero es catedrático de historia del Derecho, no quiero
que pase usted -de historia de la economía-, no quiero que pase
usted como el peor conseller de la historia de esta comunidad
autónoma.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, com va dir aquell:
“Dios me guarde de mis amigos que de mis enemigos ya me
guardo yo”, no tenc cap interès que vostè em defensi com el
millor o el pitjor conseller, ja em defensaré jo tot solet. I per
favor, Sr. Rodríguez, no sigui tan demagog, no tergiversi les
coses, vostè tergiversa tot el temps la informació -sí, Sr.
Rodríguez, sí-, vostè té la informació, ho sap, totes les dades
que jo li he donat aquí vostè les té, Sr. Rodríguez, ara pot
despistar el que vulgui però això és així. I no sigui demagog i
tergiversador en punts concrets.

Escolti, això de compra per hipoteca, és clar que un govern
pot comprar per hipoteca, és clar, però quan té problemes
pressupostaris ha de cercar mecanismes financers per intentar
fer les inversions, exactament igual que vostès feien, i està bé,
està bé, està bé, vostès les escoletes les varen fer així i els
centres de salut els varen fer així, només faltaria -que no, que
no, això és així, Sr. Rodríguez. Es va fer amb mecanismes
financers que són al mercat, legal i amb llum i taquígrafs i tot
passat pel consell d’administració, no em canviï les coses. Vostè
puja aquí i es dedica a fer una tirallonga de la d’informació
tergiversada i amb unes amenaces; doncs faci el que hagi de fer,
no es preocupi, faci el que hagi de fer, jo estic tranquilAlíssim, és
vostè qui s’ha de moure si veu coses que no queden clares.

Jo només li diré tres coses, que jo crec que és el que
interessa, diguem-ne, especificar en aquesta qüestió: primera, si
l’operació que es fa és bona per a la comunitat, val a dir si
s’estalvia i s’aconsegueix una opció millor, jo li dic que sí, vostè
diu que no, jo li dic que sí. Però això s’ha de demostrar amb
dades, Sr. Rodríguez, no es pot dir, no o sí,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

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

... això s’ha de demostrar amb dades.

Primer, l’estalvi de lloguers, jo crec que és una política
racional de la comunitat autònoma; o no? No creu vostè que és
una política racional? Jo crec que és impecable que la comunitat
intenti llevar-se despesa corrent per aconseguir economies
d’escala.

Segon, en aquest cas concret, les preguntes del milió de
dòlars, Sr. Rodríguez, són dues: és, quin és el preu que es paga
i quants metres, aquestes són les preguntes. És a dir, si els
serveis que s’adopten són millors, hi ha més metres quadrats, hi
ha, per tant, millor servei, i si s’abarateixen costs. I en els dos
casos, Sr. Rodríguez, la resposta és sí. Hem duplicat els metres
quadrats, duplicat, Sr. Rodríguez, duplicat, i hem abaratit els
costs, amb l’adopció de lloguer, amb opció de compra ...

(S’escolta el Sr. Rodríguez i Barberá de fons que diu: que
no, que no.)

¿Cómo “que no, que no”? Escolti, 5,85 euros metre quadrat
més és l’opció guanyadora, front 7,26, 7,44, 7,02, Sr.
Rodríguez, escolti, això vostè ho té, per què no ho diu, per què
no ho diu. No, això, per favor, Sr. Rodríguez, això és demagògia
barata.

Escolti, Sr. Rodríguez, això és el que es faria a la comunitat
si ho hagués comprat amb recursos immediats, però quan un fa
una operació financera sap que això té els costs que té, i vostès
ho saben perquè ho varen fer a la legislatura passada, i jo ho
aplaudesc. Per tant, -sí, vostè pot assenyalar els paperets per allà
on vulgui, però les coses són així. Vostè no pot pujar aquí i
llançar tota una tirallonga d’ombres de dubte per una actuació
que ha estat impecable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez.

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

...i no hi ha cap problema ni un perquè aquesta conducta,
aquesta actuació es fiscalitzi, cap problema ni un, Sr. Rodríguez,
perquè està fet tot d’acord amb la normativa legal.

Miri, abans 1.097.593,08 euros és el que costaven els
lloguers d’aquests edificis o d’aquests serveis, ara, amb el doble
de metres quadrats ens consten 1.200.000 en lloguer amb opció
de compra i amb la capacitat de poder comprar -home!, no m’ho
dirà a mi que no és veritat-, i amb la capacitat de poder-ho
comprar en el moment que pertoqui. Per tant, les dades són les
que són i el benefici per a la comunitat autònoma és, al meu
parer, irrebatible. De totes formes continuï vostè escorcollant i
continuarem jugant aquest rondo.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rodríguez, per favor. Sr.
Rodríguez, per favor. 

III. Moció RGE núm. 2148/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pla de pagament de
prestacions de dependència i estudi de suficiència
econòmica per a accions futures, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 964/10.

A continuació, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 2148/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de
pagament de prestacions de dependència i estudi de suficiència
econòmica per a accions futures. És derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 964/10.

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, avui compareixem en aquesta cambra com a
resultat de la interpelAlació que es va presentar fa dues setmanes
amb la intenció d’aclarir i de millorar d’alguna manera tot el
procediment d’atenció a aquelles persones que esperen una
prestació social relacionada amb l’àmbit de la dependència,
molt peculiarment aquest àmbit atès que és de gran interès per
a totes aquelles persones que es troben en aquestes
circumstàncies que són aquelles que tenen menys dificultats
d’autoabastir-se, de solucions. 

Com a conclusió de la interpelAlació, de què va derivar
aquesta moció, jo destacaria permetin-me dues frases
específiques que va esmentar la Sra. Consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració de la nostra comunitat, tant una com
l'altra són sucoses, però sense cap dubte deixen d’ilAluminar un
poc els motius pels quals s’ha argumentat d’una manera
determinada aquesta moció.

La primera frase és: “no tenim els doblers suficients ni els
doblers necessaris per pagar totes les polítiques que volem dur
a terme i la Llei de dependència n’és una d’elles”. Primera
frase, posa de relleu una situació puntual, excepcional, de crisi,
una realitat difícil de la nostra comunitat autònoma, però també
una realitat habitual a l’àmbit social, desgraciadament mai no ha
bastat, mai no hem tengut tots els recursos per fer tot allò que
ens hauria agradat fer a l’àmbit social perquè desgraciadament
les necessitats són moltes.

La segona frase em preocupa, si més no, una mica més i és
que la Sra. Consellera va dir: “entenem que és una crisi
absolutament excepcional i que no sabem exactament quin serà
el procediment o quina serà la via de resolució d’aquesta crisi
i, per tant, és un tema que està present als pressuposts i que està
per tot”. És a dir, no només tenim dificultats per pagar sinó que
no sabem molt bé el camí que hem de prendre per poder-ho
arreglar.

La moció que presentam avui precisament va en aquest
camí, veure quin és el procediment, de quina manera ens podem
posar d’acord tots, tots els que estam aquí, per fer viable un
camí per arreglar aquestes circumstàncies que especialment
afecten aquelles persones amb més dificultats, de tal manera que
també aquestes persones sàpiguen què és allò que han d’esperar
de l’administració pública que en teoria els ha de donar la
seguretat que els seus drets seran respectats. Val a dir també en
aquest sentit que la Llei de dependència genera un dret i com a
tal l’administració l’ha de garantir i l’ha de respectar.

També arribam a diverses conclusions que crec que són
d’interès que estan dins el context d’aquesta interpelAlació de fa
dues setmanes i de la moció que presentam avui. La primera
frase, permetin-me que en dues o tres expressions ho pugui
resumir seria que quan hi ha més necessitats socials és també
quan menys recursos té l’administració per atendre-les i per
respondre, i sense cap dubte té menys marge de maniobra per
poder donar, treure cap d’aquesta situació. Vist això arribam a
la pregunta de si no falla alguna cosa en el nostre sistema, quan
més assistència social és necessària és quan menys recursos
tenim. I és que en aquesta cambra he tengut oportunitat de
revisar molts de debats que s’han fet des de l’àmbit social
durant molt de temps, alguns d’ells daten del 1991 referent a
una interpelAlació de política social, però hi havia PNL que
venien de temps enrere. Hi ha una frase que mai no ha agradat
sentir en aquesta cambra pel que fa als partits d’esquerres que
és que no hi ha millors mesures socials que les econòmiques,
que són les que fan possible acumular recursos per atendre
millor els que més ho han de menester.

Al final, l’origen d’aquestes circumstàncies tenen un
contingut econòmic. Si la nostra economia es desenvolupàs amb
normalitat sense cap dubte tendríem, seríem capaços de generar
més recursos socials. En aquesta cambra s’ha intentat demostrar
en moltes ocasions que les coses són dos elements divergents,
que procurar la màxima activitat econòmica a la nostra
comunitat autònoma potser va en contra de precisament generar
més garanties socials per a aquells que més dificultats tenen, i
aquí veim que no, que efectivament estan íntimament lligades;
i la situació que tenim avui, aquest reconeixement que feia la
consellera de la situació econòmica de la comunitat, aquest
reconeixement que feia la consellera de les dificultats de pagar
i aquest reconeixement de la manca de camí per saber què és el
que hem de fer per paga arriba a una conclusió: si no feim
mesures, si no miram aquesta qüestió de manera global dins tot
l’àmbit del Govern de les Illes Balears per recuperar la situació
econòmica molt malament ho tendran els colAlectius més
necessitats de la nostra comunitat, aquells que més suport social
necessiten.
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Per altra banda, hi ha una segona frase que crec que ens
convida també a una reflexió intensa molt important, no es
tracta de generar drets sistemàticament sinó de poder-los pagar
amb tots els recursos que tenim, que sempre són limitats. Hem
assistit a moltes declaracions d’aquest govern i molt
peculiarment de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració on es feia especial esment que l’avanç social de la
nostra comunitat autònoma passava, sense cap dubte, per
generar més drets, que les persones tenguessin garantits drets
socials determinats, i nosaltres introduïm una reflexió en aquest
sentit, quins d’aquests drets poden pagar?, perquè prometre
drets sense assegurar que es puguin pagar, que es puguin
atendre com correspon és enganyar les persones, és donar a
entendre que és gratuït dir que donarem una cosa i que després
aquesta no arribi i no passi res.

I aquesta és la circumstància amb què en aquest moment ens
trobam en la nostra comunitat autònoma, hem entrat en una
voràgine amb molts aspectes positius on garantim drets de
moltes persones, però sense poder garantir de manera fefaent,
de manera clara, de manera directa si aquests drets poden ser
atesos com correspon i quan correspon. Així, existeix el dret de
rebre unes prestacions i uns serveis de dependència que avui no
poden ser atesos perquè la mateixa conselleria reconeix que no
hi ha doblers per poder-ho pagar, alguna cosa falla en la
generació del dret, en el sistema de pagament o en el sistema
econòmic d’aquesta comunitat autònoma que pot ser no s’ha
impulsat amb la suficient força o amb la suficient contundència
per poder atendre tot allò que volem de l’àmbit social.

Per tant, hem de deixar, primer de tot, de generar
expectatives que no podem complir, ens hem de tancar a
solucionar aquelles problemàtiques que tenim avui que ja estan
damunt la taula i que requereixen un camí viable, no podem dir
que no sabem el camí que hem d’emprendre, si no ho sabem
l’hem de buscar i aquí estam precisament per buscar aquestes
solucions. 

Per altra banda, m’agradaria fer diverses observacions sobre
el text específic, primer de tot veuran que el punt 1 fa referència
molt concreta a aquesta incapacitat del pressupost del Govern
de les Illes Balears, no només amb la intenció de constatar-ho
sinó amb la intenció que això generi una reflexió per part de tots
en la línia del que dèiem, una mala economia en la nostra
comunitat autònoma significa pocs recursos per a aquells que
més ho han de menester. Quines mesures, en el futur, serem
capaços de generar per mor d’aquesta reflexió i l’aprovació
d’aquest punt?

Segona qüestió: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a presentar un pla de disponibilitat
pressupostària per atendre les prestacions socials que generen
drets subjectius dels ciutadans de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a la Comissió d’Afers Socials en un termini que
faci viable atendre aquestes qüestions i amb un pla d’estalvi
específic”. S’ha de dir també que aquesta moció estava
presentada abans de tots els retalls que s’han anunciat per part
del Govern de l’estat i amb efectes importants a la nostra
comunitat autònoma. 

El tercer punt parla de la necessitat de presentar un pla
detallat i realista de pagament de prestacions. Hem de poder dir
a les persones, miri, ara no pot ser, però hem de poder dir quan
i de quina manera i això s’ha de poder planificar. Una acusació
que feien els actuals partits que donen suport al Govern a
l’equip anterior era manca de planificació, em preocupa veure
que hi ha frases en aquesta tribuna que indiquen que no se sap
com arreglar determinades qüestions quan requereixen
d’aquesta planificació que es reclamava i és el moment, sense
cap dubte, d’exercir-la.

El punt quatre parla específicament de la necessitat
d’estudiar en un termini de dos mesos aquests casos d’usuaris
pendents de cobrar ajudes que en tenen dret i que estan en
situació d’extrema necessitat. Hi ha casos on és especialment
prioritari haver de pagar, hauríem de veure quins mecanismes
i de quina manera. Esperam una proposta per part del Govern en
aquest sentit, si això ha de passar per mesures que ja s’havien
parlat en aquesta tribuna que havia ofert i que havia proposat el
Partit Popular, com el sistema del confirming o altres, pensam
que això també s’ha d’examinar per tal d’atendre a aquests que
tenen una situació més complicada. És el cas d’aquelles famílies
on tothom està a l’atur, que tenen una dificultat social i que avui
per avui si parlam en termes d’igualtat d’oportunitats estarien a
l’escaló més baix d’aquesta igualtat d’oportunitats. Ha de ser
una prioritat d’aquesta comunitat autònoma i aquesta moció
pretén emfatitzar aquest aspecte i millorar-lo tant com sigui
possible. 

Per últim, fer una constatació, la constatació és que hem de
ser capaços de pactar entre tots; que no hem d’enganyar més les
persones, que no hem d’anunciar allò que és impossible; que no
hem de dir, que no hem d’oferir allò que no som capaços de
complir; no hem de generar mai més en aquesta comunitat
autònoma un dret que no assegurem que es pugui complir
perquè generam expectatives que després són impossibles i
sense cap dubte si alguna cosa ha de ser la política, hem
d’aspirar tots els que som aquí a la màxima serietat, a la màxima
eficàcia i al màxim acord i consens com el que esper de vostès
de cara a aquesta proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Passam al torn de fixació de posicions i
primerament pel Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez té la
paraula. Té deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Serra, revisàvem per preparar aquesta intervenció
els debats que al llarg de la legislatura hem tingut sobre
l’aplicació de la Llei de dependència, tant en Ple com en
comissió, i també ens hem llegit amb calma el debat de la
interpelAlació de fa quinze dies i també li he escoltat amb molt
d’interès la intervenció d’avui i voldria fer-li una sèrie de
consideracions abans de fixar la nostra posició sobre aquesta
moció.
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Miri, nosaltres consideram que és positiva i tornam a donar
suport a la política de dependència que es fa des del Govern
perquè ha estat una gestió eficaç i responsable. Gestió eficaç i
això queda palès en la prioritat pressupostària que ha suposat
per a aquest govern i per a la Conselleria d’Afers Socials
l’atenció a la dependència. Així hem vist, l’altre dia ho
recordàvem amb detall, que en aquests tres anys s’ha produït un
tal augment de recursos humans, una agilitació dels processos
de valoracions i reconeixement de prestacions o la posada en
funcionament d’importants infraestructures per tot el territori.
Així mateix s’ha produït el desplegament normatiu necessari i
s’ha avançant a poc a poc en la descentralització de l’atenció a
la dependència.

Parlam de gestió eficaç, però parlam també de gestió
responsable i la responsabilitat passa per adaptar les actuacions
als mitjans, i aquí cobra una rellevància fonamental la situació
de crisi econòmica i les conseqüències pressupostàries que en
deriven. En aquest sentit pensam, i jo crec que s’hauria de
reconèixer per part de l’oposició, pensam que el Govern ha
actuat amb transparència informativa respecte de les seves
limitacions i les seves implicacions pràctiques. 

Pel que fa a l’actitud de vostès, del Grup Popular, li he de dir
que malgrat els oferiments de colAlaboració i de propostes en
positiu que vostès fan de manera recurrent podem observar que
els fets, en aquest cas seria més bé les paraules, tracten o
simplement es tracten d’exercicis retòrics i demagògics i sovint
buit de continguts. Li he de dir a més que percep en les seves
propostes, i de manera creixent segons avança la legislatura, una
voluntat de posar per sobre d’un debat aclaridor i enriquidor un
pur desgast del Govern i un interès partidista. Aquesta moció
forma part d’aquesta lògica, si és que es pot dir que és lògica, i
li diré que crec que és una combinació, aquesta moció,
d’algunes qüestions que són òbvies i altres que tornen a caure
en la irresponsabilitat demagògica. Li diré que el que ens
preocupa és que determinades crítiques que fan al Govern en
temes tan sensibles com aquest no només desgasten el Govern,
que tal vegada aquest fet és l’objectiu de l’oposició, sinó que
allò que passa és que acaben desacreditant les polítiques
públiques de benestar social. Això no sé si a vostè li preocupa,
però a nosaltres ens preocupa, ens sembla perillós i a més
irresponsable.

Passam, per tant, a fixar la nostra posició sobre aquesta
moció. Dins aquest capítol de coses òbvies es troben els punts
1 i 5 que li anunciam que votarem a favor, si bé és cert que amb
relació al punt 1 un altre portaveu li farà una proposta de
transacció que esperam que accepti, però el que és obvi és el
fons, la forma pensam que té menys importància. Amb relació
a aquest primer punt vostè ha esmentat unes paraules de la
consellera que nosaltres també teníem apuntades i que les
tornam a repetir: “efectivament no tenim diners suficients ni
diners necessaris per pagar totes les polítiques que volem dur a
terme i la Llei de dependència és una d’elles”. Nosaltres ho
tenim molt clar, Sr. Serra, els que semblen que no ho tenen clar
són vostès perquè resulta que en aquest parlament cada vegada
que parlam d’afers socials, de salut, d’educació, de qualsevol
altra tema vostès sempre demanen invertir-hi més i el que mai
diuen és d’on han de sortir els recursos.

Pel que fa al punt 5, jo crec que és un bon resum del tarannà
d’aquest govern, per tant li podem donar suport, i la millor
prova d’això és que la Llei de serveis socials, que va ser
aprovada en aquesta cambra, no inclou justament les prestacions
reclamables i les remet a un decret, que com vostè molt bé sap,
s’ha de decidir entre tots els grups amb el Govern. Segur que si
la Llei de serveis socials hagués inclòs aquests drets socials
subjectius segur que vostès ens estarien acusant d’allò mateix
que ens estan acusant ara. Per cert, no puc estar d’acord amb
vostè, i esper que hagi estat una manifestació un poc irreflexiva
del seu discurs, és que ni aquest govern ni sobretot els grups que
li donen suport en cap moment no hem enganyat ningú, no hem
tengut cap intenció d’enganyar ningú. Permeti’m que li digui
que això no li ho permet.

Amb relació als altres tres punts no hi podem donar suport
perquè objectivament les restriccions pressupostàries ho
impedeixen. Vostè coneix les xifres de la conselleria, vostè
coneix el seu pressupost, l’altre dia, a més, la Sra. Santiago li va
donar complida informació al respecte, quan parla de possibles
estalvis de sistemes extraordinaris de pagament immediat o de
vies d’endeutament, això fa dues setmanes eren castells a l’aire,
avui, i a més vostè ho ha dit, després de les mesures imposades
pel Govern de l’Estat crec que simplement s’han de posar els
peus en terra, i vostè sap que això és impossible i hauria de fer
una reflexió quan proposa qüestions d’aquest tipus.

Sr. Serra, per acabar li faré servir la seva argumentació
professional, entre cometes, que va fer l’altre dia. Vostè parlava
d’exposició objectiva i transparent del problema, concreció del
pla de treball i solucions, doncs bé, Sr. Serra, a vostè li falla la
primera premissa perquè la seva argumentació parteix d’una
exposició que ni és objectiva ni és transparent perquè no és que
no conegui la realitat és que simplement no la reconeix. Per tant,
fa dos anys, Sr. Serra, quan els signes de la crisi econòmica
només eren símptomes vostès ens acusaven de no reconèixer la
crisi, ara que ha esclatat amb tota la seva virulència sembla que
són vostès els qui es resisteixen a fer-ho, es resisteixen a
reconèixer que realment hi ha una crisi i que aquesta crisi té
conseqüències molt serioses.

D’aquesta manera, amb aquesta manca d’exposició objectiva
i transparent és difícil concretar plans de feina i és impossible
donar solucions, i aquesta moció, Sr. Serra, n’és un bon
exemple.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Serra, la seva insistència en la qüestió dels
pagaments de la dependència i en la qüestió de l’endarreriment
de determinats pagaments de prestacions socials no farà que les
coses siguin diferents del que són. I les coses són com ja hem
expressat moltes vegades, primer hi ha una evident limitació de
recursos, els recursos disponibles són els que són, cada vegada
que surt aquest tema en una interpelAlació, una moció o un altre
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debat, hem de repetir aquesta obvietat. La segona qüestió és que
dins el marc d’aquestes dificultats el Govern fa un esforç molt
important per prioritzar les polítiques socials, basta veure les
xifres del pressupost i com es varen repartir a cada conselleria
els retalls que dissortadament es varen haver de fer en el
pressupost. I tercer, les opcions preses per la conselleria són les
millors possibles. En aquesta línia hi ha les manifestacions que
va fer la consellera a l’anterior debat de la interpelAlació, quan
va explicar que s’optava per arribar al major nombre possible de
persones, que es prioritzava el pagament de les nòmines, però
al mateix temps es reconeixia el deute en els endarreriments que
no es podien afrontar, etc.

Nosaltres no li recriminam la seva insistència perquè aquest
és, efectivament, un tema de la màxima importància, però com
li deia fa un moment, repetir una vegada i una altra el mateix no
farà que les coses siguin diferents del que són. Amb aquest
esperit, amb l’esperit de reconèixer que les coses són com són,
li volem votar a favor del punt primer de la moció que avui ens
presenta, si bé, el portaveu del Partit Socialista li farà una
esmena d’una redacció que consideram més adequada en el
reconeixement de la situació financera que marca aquestes
dificultats del pagament de les prestacions socials. És evident
que hi ha una impossibilitat perquè amb el pressupost actual es
puguin atendre totes aquestes prestacions de la manera que es
voldria i de la manera que tenen dret els ciutadans i això per
tant, és una simple constatació d’un fet i no es pot entendre com
una crítica; en qualsevol cas no és una crítica a aquest govern
que, com li deia fa un moment, dins aquest marc fa les millors
polítiques possibles. Si em permet que li ho digui en llatí, ultra
posse nemo obligatur, que vol dir que més enllà del que cadascú
pot no està obligat a fer. 

També li volem votar favorablement el punt cinquè, perquè
entenem que allò que demana que el Govern faci, és allò que el
Govern està fent, i és no enganar com vostè diu. Per cert,
respecte d’aquesta qüestió dels enganys, de la part d’aquest
govern hi ha les seves acusacions d’enganar. Per la part del
Govern de la política anterior, hi ha molts d’expedients en seu
judicial que parlen de falsedat en documents públics,
malversacions i altres coses lligades als enganys.

En qualsevol cas i deixant de banda aquesta qüestió, jo
voldria recordar que en el text hi ha una acusació implícita,
tàcita que aquest govern crea drets que després no pot satisfer
o crea expectatives que després es poden frustrar, però en el cas
de la llei de dependència voldria recordar una altra obvietat,
avui parlam d’obvietats, que va ser el Govern estatal, les Corts
de Madrid que varen fer aquesta llei i que per part nostra, per
part d’aquest govern i per part d’aquesta majoria hi ha hagut una
actitud continuada de denúncia de les mancances de
finançament d’aquesta llei de dependència. I respecte de la Llei
de serveis socials d’aquesta comunitat autònoma, com ja li deia
la portaveu anterior, hi ha una llei de serveis socials, però allò
que és establir els drets reclamables i establir els drets
reclamables i establir les mesures per fer efectius aquests drets,
es remet a un decret posterior, a un decret que està en
elaboració, a un decret que també durà les mesures per fer
possible la satisfacció d’aquest dret. Per tant, entenem que és
veritat, que el Govern no ha de crear expectatives sobre drets
que després no pugui satisfer i en aquest sentit donarem suport
al punt cinquè.

Respecte dels punts 2, 3 i 4, jo crec que pertanyen al capítol
de la pura pirotècnia parlamentària. En el punt 2 se’ns demana
un pla de disponibilitat pressupostària que s’ha de fer en el
termini d’un mes. En el punt 3, un pla realista de pagaments,
endarreriment en el termini d’un mes. En el punt 4, mesures
extraordinàries de pagament immediat per als casos d’extrema
necessitat. Tot això, ja li ho he dit, Sr. Serra, és pirotècnia
parlamentària. Nosaltres entenem que la conselleria fa molts de
mesos que ja treballa al límit de les seves possibilitats, en el
límit de la seva capacitat de feina per donar resposta a les
necessitats i s’esforça per treure el millor rendiment possible
dels recursos que hi ha. 

Respecte del punt 3, aquest pla per pagar els endarreriments
que vol que es presenti, el reial decret legislatiu que acaba el
Govern de Madrid ja estableix un termini, estableix un termini
de 5 anys en què s’han de pagar els endarreriments i per tant, ja
tenim una fita temporal per fer efectius aquests endarreriments.

I respecte del punt 4, allà on solAlicita mesures
extraordinàries de pagament per als casos d’extrema necessitat,
jo li diria que a aquesta activitat constant de la conselleria ja hi
ha una avaluació quotidiana i diària de quins són els casos
d’extrema necessitat i aquesta avaluació quotidiana i diària dels
casos d’extrema necessitat inclou una flexibilitat, inclou una
consideració dels casos d’urgència que pot passar per davant de
la pura mecànica administrativa d’aplicació de criteris.

Alguns comentaris breus respecte de la seva intervenció,
vostè deia que la dreta i l’esquerra ens diferenciam en la manera
d’entendre quina és la millor política social, perquè nosaltres no
entenem que la millor política social és generar riquesa. Jo li
voldria fer un matís a aquesta afirmació. Nosaltres entenem que
la millor política social no és tant generar riquesa com generar
feina, i generar feina vol dir generar bona feina, feina de
qualitat, digna, perquè moltes vegades sota la seva expressió de
generar riquesa es tendeix cap propostes i mesures que creen
feina precària i precarietat en l’ocupació. 

I una reflexió global per acabar. Vostè feia referència que
tota aquesta qüestió dels pagaments de la dependència, del
pagament de prestacions socials tenen molt a veure amb la
política que facem per sortir d’aquesta situació difícil i amb les
mesures que aviat haurem de parlar de com redreçar aquesta
situació de poca disponibilitat pressupostària, de crisi financera
i de dèficit públic. Jo crec que d’aquí a poc en aquest parlament
hi haurà una ocasió més solemne en què haurem de parlar de
quines són les mesures d’austeritat, quines són les mesures de
racionalització que s’hauran de fer. Aquestes mesures
lògicament també hauran d’incloure retalls i també hauran
d’incloure mesures per augmentar els ingressos de la comunitat
autònoma. I per posar en marxa aquestes mesures ens hi haurem
de trobar tots perquè, com és sabut i com és conegut, els grups
parlamentaris que formen part del Govern no tenen en aquest
moment majoria a la cambra. 
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Per tant, serà en aquest moment on es veurà el sentit de la
responsabilitat del Partit Popular. De moment, el discurs que fan
és que fusionant alguna empresa pública i eliminant alguna cosa
i quan han de posar algun exemple sempre parlen de política
lingüística, sembla que retallant la política lingüística
solucionam la crisi; de moment amb aquest discurs no
solucionarem la crisi i per tant, no millorarem la situació del
pagament de la dependència o del pagament de les prestacions
socials. Jo crec que en aquesta ocasió quan parlem del marc
global és quan haurem de sortir de la simplificació, quan
haurem de sortir de la caricatura. Aquesta moció, de moment,
queda en el terreny de la proposta fàcil i queda en el terreny de
la caricatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Coll té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els assistents.
En primer lloc constatam que aquesta comunitat durant aquests
tres darrers anys de govern ha fet grans avanços en matèria
d’autonomia personal. I per defensar aquest argument tornarem
a oferir dades, com hem fet cada vegada que hem hagut
d’intervenir sobre aquesta matèria. 

Anem a l’inici, any 2007, a mitjans del 2007 les tramitacions
de dependència brillaven per la seva absència, simplement no
n’hi havia. El mes de juny de 2007, l’actual govern inicia la
gestió de la Llei de dependència amb un historial de zero
solAlicituds tramitades i amb un cost especialitzat de dos
treballadors per a la comunitat. Evidentment eren altres temps
i eren temps de campanya electoral i semblava clar que
funcionaven moltes coses, però sens dubte no era el cas de la
Llei de dependència. En el mateix termini, gener- juny del 2007,
a la comunitat d’Andalusia ja s’havien tramitat un 60% de les
50.000 solAlicituds de dependència que hi havia. I el balanç
d’actuacions ara ens diu que hi va haver moltes d’aquelles coses
que no varen funcionar com ens pensàvem: zero valoracions,
inauguració de decorats que representaven centres
especialitzats, amb la Reina inclosa; centres sociosanitaris
connectats a la xarxa elèctrica pública, com el cas de la
Residència Crist Rei d’Inca; posada en marxa d’un model de
gestió sociosanitària semiprivat amb alguna empresa de dubtosa
fiabilitat, i hem comprovat els problemes que després això ha
generat, queixes de familiars d’usuaris per negligència i altres
que s’han inaugurat amb moltíssim retard. Ara, en aquest
moment és quan constatam que aquesta comunitat té millors
infraestructures i gestionades millor que fa tres anys. Són
infraestructures que permeten que bona part dels casos valorats
com a dependents siguin derivats a centres especialitats. La
voluntat primera de la llei no és subsidiària, sinó que és
d’atenció professional i especialitzada, sempre que això sigui
possible. 

També constatam que ara aquesta comunitat disposa del
personal especialitzat i ajustat en els casos de dependència. Faig
referència als 17 tècnics de valoració, als 50 treballadors socials
contractats durant aquests tres anys. Aquests són només una part
dels més de 1.300 llocs de treball que s’han generat relacionats
directament o indirectament amb la gestió de la Llei de
dependència. Per cert, personal emparat per una comunitat que
assegura la seva formació específica i que assegura el màxim
rendiment dels recursos. 

Dades. S’han fet més de 22.500 valoracions en 3 anys, de
23.000 solAlicituds. En aquest moment hi ha 14.500 famílies que
poden gaudir d’una prestació tècnica o econòmica des d’ara,
més lent del que voldríem, com ja hem manifestat altres
ocasions, es va donant resposta als problemes de la gent. I tant
de bo totes les comunitats autònomes haguessin fet el mateix
esforç que ha fet la comunitat de les Illes Balears en aquesta
matèria. 

I avui el Grup Parlamentari Popular ens presenta com en
altres ocasions mesures per gestionar, entre altres coses, les
solAlicituds de la Llei de dependència, però el cas és que les
dades d’allà on governa, vàrem oferir dades de la Comunitat
Valenciana, de la Comunitat de Madrid, però també en podríem
oferir de Múrcia, dades d’allà on governen i dades de quan han
governat, no ens donen absolut gens de confiança. El que hem
de tenir tots ben clar és que no es pot intentar treure rendiment
electoral d’una sola persona dependent, no està bé. Jo esper que
tots ho tenguem clar. En tot cas podem debatre si la llei s’aplica
al cent per cent. Jo crec que hem de manifestar que la llei no
s’aplica al cent per cent, no perdrem la nostra credibilitat
afirmant el contrari, però també és veritat que encara no s’ha
exhaurit el període de plena aplicació que venç d’aquí a cinc
anys. Per tant, si hem de reconèixer això, hem de reconèixer que
una llei que se va aprovar fa quatre anys no s’aplica al cent per
cent.

De totes formes de vegades parlam de dependència i perdem
la perspectiva real de l’assumpte, que no és altra que parlar d’un
dret subjectiu i universal aprovat des de fa només quatre anys.
Això vol dir que mai abans en la història d’aquesta comunitat i
evidentment en la història de l’Estat, mai no s’havia garantit
aquest dret subjectiu. Pretendre una aplicació òptima d’una llei
que atorga un nou dret de l’alçada de l’educació, de la sanitat o
de les pensions sense que s’hagi complit ni tan sols el termini
marcat pel Govern de l’Estat per al seu funcionament a ple
rendiment, no té massa sentit. 

Podem debatre si el finançament és suficient o no. Nosaltres
per responsabilitat sempre hem demanat que el finançament no
és suficient, que ha de venir més finançament sobre aquest
tema. En això hi estarem d’acord, però la realitat és que ara
l’Estat hi destina 4.000 milions d’euros i que fa quatre anys no
s’hi destinava absolutament res. Constatam per altra banda que
l’actual conjuntura econòmica no ajuda a complir els deures
escrupolosament. I sabem, i així ho hem manifestat, que un
descens d’un 30% dels ingressos d’un total de 1.000 milions
d’ingressos aproximadament, és una quantitat molt elevada. És
evident que l’excessiu consum de recursos i la desregulació de
les relacions derivades d’aquest excessiu consum, varen generar
l’actual situació de crisi i sabem que no hi ha receptes per sortir-
ne i sabem que la sortida d’una crisi que se mou a la velocitat de
la xarxa és realment complexa.
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No reconèixer en aquest sentit que estarem anys en
recuperar una capacitat d’inversió, com la dels darrers deu anys
és enganar-nos a tots. Amb aquest escenari és evident que és
imprescindible fer un esforç important pressupostari en matèria
de política social, això vol dir que haurem de renunciar a altres
inversions per fer política social, això és cert. Però també és el
moment de recordar que un 70% del pressupost d’aquesta
comunitat és destinat a afers socials. Això vol dir que són més
de 2.300 milions d’euros destinats a actuacions socials,
educatives, sanitàries i d’ocupació. A tot això ja hi hem d’afegir
un extens paquet de mesures encaminades a reduir els excessos
d’un sector públic sobredimensionat, la qual cosa inclou una
racionalització de càrrecs i d’empreses públiques necessària en
favor de l’austeritat.

Sr. Serra, l’he de convidar a coordinar-se millor amb la resta
de portaveus del seu grup parlamentari i ho he de fer per una
qüestió, i és que no em deixa de sorprendre que en aquesta
iniciativa se proposin noves formes d’endeutament, quan altres
dins el seu propi grup parlamentari critiquen l’alt nivell
d’endeutament de la comunitat. Al final això em crea la mateixa
sensació de quan tots demanen més recursos per la seva àrea
concreta. Al final es demanen més recursos per a totes les àrees,
però sense recórrer a l’endeutament, o sí, tal vegada sí. Per tant,
dins tot aquest embolic, li puc assegurar que quadrar això és
impossible, o jo em declar incapaç de quadrar totes aquestes
quantitats.

Avui podem aprovar retallar despesa d’altres àrees,
d’educació, de salut, de treball i a vostè li semblarà bé, però
demà vendrà el seu portaveu d’educació, de sanitat i de treball
i ens dirà que això és un desastre i que el Govern se’n va en
orris. Per tant, és mal de fer quadrar tot aquest embolic. És
veritat que necessitam racionalitzar una mica tot el discurs
perquè afrontar-lo d’aquesta manera no és possible, és un
desgavell, confon i al final va en perjudici de la feina de tots els
diputats. Els recursos són els que són, és una obvietat, ja s’ha
manifestat aquí en altres ocasions i avui mateix i el que
realment ens hem de plantejar és si amb la nostra trajectòria
hem fet les coses com pertocava. És clar que en aquestes illes
s’han comès errors que no ens podem permetre el luxe de tornar
a repetir.

Dit això, he d’anunciar que evidentment no donarem suport
als punts 2, 3 i 4. Donarem suport al punt 5, tal i com està
redactat. I al punt 1 li proposaré l’esperada proposta de
transacció, per fer més aclaridor el primer punt. La proposta de
transacció és la següent: “el Parlament de les Illes Balears
constata la dificultat d’atendre puntualment totes les prestacions
socials que tenen els ciutadans de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, donat el descens d’ingressos del Govern de les
Illes Balears, derivat de l’actual conjuntura econòmica”.

Això és tot, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Vol fer ús de la paraula el Sr. Serra?

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Salud
molt especialment a tots els portaveus que m’han precedit en
l’ús de la paraula en aquesta moció específica. Primer de tot, la
nostra voluntat d’acceptar la transacció del punt 1 que ha fet el
Partit Socialista, entenc que en nom de la resta de grups que han
participat. 

Anem per parts, suport a la gestió de dependència, s’ha
vengut a comentar en aquesta tribuna que es dóna suport a la
gestió de la conselleria àmpliament, no és l’objecte del debat
d’avui, tendrem ocasió de parlar-ne en altres ocasions. Avui
avaluam un fet molt concret, que és la qüestió de si es paguen
o no es paguen les prestacions de dependència, per què no es
paguen i si som capaços de buscar alguna solució entre tots.
Aquesta és la qüestió. Permetin-me un apunt, ha parlat de
generació d’infraestructures, digui’m quina, digui’m quina,
perquè crec que no s’ha fet altra cosa que finalitzar, que està
molt bé, infraestructures que ja estaven començades a l’etapa
anterior, i no és objecte d’aquest debat d’avui. Però permetin-
me aquesta puntualització perquè és prou important, encara
esperam uns 20 centres de dia a Palma i una residència a Palma,
encara esperam, no sé si a final de legislatura tendrem
l’oportunitat, massa bé. Li desig, Sra. Consellera, si em permet
adreçar-me a vostè, li desig sense cap dubte que aquestes
infraestructures arribin perquè són positives per a totes aquelles
persones que ens escolten.

Finançament suficient i si reclamar això és una postura
demagògica. Hi ha un fet constatable i constatat, la gent no
cobra, no sé si ho puc dir més clar, tal vegada més fort, però la
gent no cobra. Això no té cap element de demagògia possible,
és un fet objectiu. La gent no cobra! Vol que li ho torni a
repetir? És que aquesta és la qüestió i aquí hem vengut a veure
si som capaços de cercar alguna solució o algun fet alternatiu.
Esmenin-ho si volen, cap problema, però rebutjar-lo de ple és
no reconèixer la situació que la que la consellera va tenir
l’amabilitat de reconèixer en aquesta tribuna: no basten els
dobles d’aquesta comunitat autònoma per pagar les prestacions
de dependència que s’han generat, drets que s’han generat i que
avui no es poden atendre. Aquesta és la qüestió que vostès
obvien, i l’obvien perquè tenen aquesta tendència de dir
“generem drets”. Ho podem pagar?, podem atendre aquests
drets? Primera pregunta important; el darrer punt no va en altre
sentit que en aquest.

Els agraesc el suport, en tot cas, a aquesta qüestió i augur un
gran futur si tots anam en aquest camí, que es facin aquelles
qüestions per les quals hi hagi doblers, sous, els recursos
econòmics per poder-ho portar a terme.
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I llavors no recorrin una vegada més a aquest debat
antisocial, és a dir, “Partit Popular igual a partit antisocial”.
Això és un debat bastant insultat, per cert no gaire coherent amb
les accions que podem demostrar d’aquesta part de la bancada
aquí quan hem tengut responsabilitats socials, i els puc parlar de
la meva pròpia experiència. Vaig tenir el gust, la satisfacció a
Mallorca, de millorar tant com vàrem saber la xarxa de sense
sostre, les infraestructures en relació a la dependència, moltes
qüestions relacionades amb l’àmbit dels menors, que la
consellera va ser testimoni de primera línia en la seva activitat
laboral, i moltes altres qüestions que tampoc no cal remarcar en
aquest tema, però no comencem amb allò que el Partit Popular
no en sap ni en vol saber, de temes social. 

No, miri, la bona voluntat en temes socials, com a mínim
avui en dia en l’estat del benestar en què estam, se’ns
pressuposa a tots, se’ns pressuposa a tots; llavors uns hi
arribarem millor i uns pitjor, el que passa és que tenim camins
diferents per arribar-hi, sense cap dubte. Quan deim que un bon
estat econòmic permet tenir recursos per pagar les prestacions
socials no hi ha altra cosa que mirar la situació que tenim avui,
és un fet objectiu; si el volen obviar no indica altre camí que la
situació que tenim, que és precisament no poder atendre
aquelles necessitats més peremptòries d’aquells drets que hem
generat i que avui per avui no podem atendre.

Quant al fet de si això és un engany o no és un engany, miri,
el que està clar és que és molt temptador anunciar drets,
anunciar avantatges, però llavors hi ha d’haver un compromís
claríssim de pagar i una clara eficàcia en el pagament, i la
realitat és que no es paga. Un extraordinari company que tenim
a la bancada popular fa un moment em destacava una frase que
em pareix molt interessant citar-la en aquest moment; deia un
poeta: “No hi ha pitjor botxí que el segador d’esperances”; el Sr.
Munar apuntava aquesta frase extraordinària que volia remarcar
en aquest moment perquè crec que és realment aclaridora.
Estam generant esperant esperances però les estam segant cada
dia quan som incapaços d’atendre-les. I quant a credibilitat o
quant a voluntat d’enganyar o no enganyar, miri, jo li record una
cita del president del Govern de l’Estat. El dia 28 de setembre
de 2009, ho torn a dir, 28 de setembre de 2009, va dir una cosa
tan interessant com “lo peor de la crisis ya ha pasado”.
Fantàstic. És el moment de rememorar qui és coherent, qui és
capaç de preveure els passos oportuns per arreglar les coses i no
arreglar-les. N’hi havia una altra més endavant que deia: “La
fortaleza de España nos sacará ante la crisis”. 

Molt desitj, la veritat és que de tot cor, que siguem capaços
de sortir d’aquesta situació d’aquesta crisi, però el camí, sense
cap dubte, per solucionar les qüestions és, primer, no allargar
més la mà que la màniga, tampoc en les qüestions públiques, ho
hem fet i hem tengut aquesta temptació en moltes ocasions, i,
segona qüestió, tenim la seriositat necessària, possible i viable
per no enganyar aquelles persones que estan allí a fora
prometent coses que no podem fer i, sense cap dubte, quan
existeix el problema com el tenim avui posar-nos mans a l’obra,
amb solucions damunt la taula, amb propostes com la que
presentam avui, precisament per buscar aquestes solucions,
esper que amb la connivència de tots vostès i sense cap dubte
amb la millor voluntat d’aquesta bancada d’aquí, que és la del
Grup Popular, que ha demostrat moltes coses quan ha tengut
responsabilitats de govern en l’àmbit social i, sense cap dubte,
fora d’aquella imatge que vostès intenten donar que, d’això, no

en sabem. No només en sabem, sinó que a més ho demostram,
som efectius i ho continuarem essent quan tornem a tenir
responsabilitats de govern, que esper que sigui ben prompte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

(Petit aldarull a la sala)

Puc entendre, senyors portaveus, que podem donar  aprovat
per assentiment el punt 1, amb la modificació proposada pel Sr.
Coll, i el punt 5? Per tant punts 1 i 5, aprovats per assentiment.

I passam a votar els punts 2, 3 i 4. Passam a votar i votam.

Vots a favor, 30; vots en contra, 26. Per tant...

(Aplaudiments)

...queden aprovats els punts 2, 3 i 4.

IV. Compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
2402/08, relativa a actuació del Govern per tal de mantenir
la seu social i la base de manteniment de la companyia
Spanair a les Illes Balears, aprovada pel Ple de la Cambra
en sessió de dia 15 d'abril del 2008 (Escrit RGE núm.
1851/10, del Grup Parlamentari Popular).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença del conseller de Medi Ambient i
Mobilitat per tal de retre compte del compliment de la
Proposició no de llei RGE núm. 2402/08, relativa a actuació del
Govern per tal de mantenir la seu social i la base de
manteniment de la companyia Spanair a les Illes Balears, que
fou aprovada pel Ple de la cambra a la sessió de dia 15 del 4 de
2008. 

Per tant, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Rodríguez per un temps de deu minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Desearía, antes de iniciar mi
intervención, saludar a los alumnos de l’Escola Superior de
periodisme Alberta Jiménez, que vénen acompanyats d’un dels
seus professors, l’Hble. exdiputat Sebastià Serra, que estic
segur que molt prest passareu d’aquesta bancada a aquesta
d’aquí, que és on són els professionals de la informació.

(Remor de veus i aplaudiments)
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En diversas ocasiones el Parlament de les Illes Balears ha
trasladado en diversos plenos, bien a través de preguntas o, com
en el caso que nos ocupa hoy, mediante una PNL, su inquietud
por la compañía Spanair, una de las empresas aeronáuticas más
importantes de España que tenía su sede en Mallorca. Es normal
que nos preocupásemos del futuro de esta empresa, por cuanto
la misma se puso en venta el verano de 2007, y después de
diversas vicisitudes la transmisión fue materializada en enero de
2009. 

De este proceso de venta de la compañía privada preocupaba
a nuestro grupo parlamentario, y estoy seguro que a toda la
cámara, primero, el futuro de los más de 1.200 trabajadores de
que disponía la empresa en aquellos momentos en las tres islas;
en segundo lugar, que esta estratégica empresa para el sector
económico de Baleares mantuviera su sede en Mallorca con
todo lo que significa de emblemático para la economía de las
Islas Baleares; i, en tercer lugar, la conectividad que
proporciona a un territorio insular como el nuestro la sede de
esta importante empresa aeronáutica que, para dar dimensión de
su volumen, hay que decir que en el año 2007 facturó más de
1.269 millones de euros sólo en venta de pasajes, y, como he
dicho anteriormente, mantenía en nuestras islas más de 1.200
trabajadores.

Esta preocupación se refleja en las preguntas 1883 de 11 de
marzo de 2008, 2696 de 9 de abril, i en la PNL, que hoy
venimos a preguntar por su resultado, 2402, que se debatió en
esta cámara el 15 de abril. Es decir, nos preocupaba entonces lo
que presumíamos que iba a ocurrir y sucedió después, y
preguntamos ahora, cuando todos los presagios se han
confirmado, qué hizo el Govern para evitar aquello que
previmos, que todos veíamos que estaba ocurriendo, y que el
ejecutivo ha consentido a pesar de los requerimientos de esta
cámara.

Decía en su intervención el Sr. Alorda cuando discutimos
(...): “Convenim, jo crec que és impossible no convenir que la
companyia Spanair és un actiu important en l’economia de les
Illes Balears, tant pel nombre de treballadors i la magnitud del
negoci, ingressos de l’ordre de més de 1.000 milions d’euros
a l’any, com per la rellevància estratègica que suposa una
companyia aèria per a unes illes, a més unes illes que viuen del
turisme”. En la última parte de su intervención también
manifestaba: “La conselleria i aquest govern no només han de
parlar amb aquestes companyies (...) anterior propietari,
també (...) interessat, i no ha descartar intentar involucrar
capital mallorquí, capital balear dins aquesta operació, i
intentar fer gestions al seu abast per fer-ho possible”. También
en el Grupo Mixto la Sra. Suárez Ferreiro, en su conclusión en
la intervención decía: “Ja per concloure insistim que hem de fer
tot el que sigui possible perquè a la venda d’Spanair s’asseguri
el manteniment dels llocs de feina; en primer lloc la continuïtat
de la seu a Mallorca, i la garantia de les connexions i la
freqüència”. Por su parte Unió Mallorquina, a través de su
intervención, se posicionó de la siguiente manera: “En aquestes
coses ni valen territoris ni valen afinitats, és un pur tema de
competència territorial i competència econòmica i, això, ho
hem de dir i hem de ser clars en aquests temes, perquè si no
ens equivocarem. No hi ha cooperació en aquests casos, hi ha
competència econòmica. No és un tema ni de pancatalanisme
ni d’anticatalanisme, és un tema purament territorial i
purament empresarial”. 

Por su parte el Grupo Socialista, a pesar de nuestros avisos
y sin tener en cuenta lo que estaba ocurriendo y publicado por
los medios de comunicación, haciendo gala su portavoz de
desconocer, como después se verá, las circunstancias que
envolvieron la venta de Spanair, negaba la intervención de otras
administraciones públicas con estas palabras: “A la part
expositiva vostès donen a entendre coses que a nosaltres ens
semblen com a mínim molt greus, i donen a entendre que el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha estat donant suport
a una de les empreses interessades en la compra, i que d’això
es desprèn una situació especialment greu per als interessos de
les nostres illes, i que d’això es desprèn una actitud
belAligerant com a mínim de la Generalitat de Catalunya
respecte dels interessos de les Illes Balears”. 

A pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias, el
Parlamento fue capaz, fuimos capaces todos de convenir y de
aprobar una resolución en la que nos interesa que se explique el
Govern en cuanto a su cumplimiento, y dice así -nos interesa el
punto primero del acuerdo de entonces-: “El Ple del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de 15 d’abril de 2008, procedí a
debatre el text de la proposició no de llei RGE núm. 2402 amb
aquesta resolució: El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a establir els contactes necessaris
i a emprendre totes les actuacions possibles al seu abast
competencial per assegurar que es mantengui la connectivitat
necessària i la base operativa d’Spanair a les Illes Balears”.
Esto es lo que decíamos entonces, lo que acordamos, y ahora
vamos a analizar la actual situación.

Spanair no tiene hoy su sede en Palma, eso todos lo
sabemos. Spanair, en palabras de la entonces consellera de
Trabajo y hoy de Turismo, que lamento que no esté en la sala
porque creo que es importante, manifestaba que con la
deslocalización de la empresa se estaba realizando un ERE
encubierto. Spanair está controlada por el Govern de la
Generalitat de Cataluña en un 20%, siendo la segunda empresa
aeronáutica europea después de SAS con más capital público
entre sus accionistas. Spanair ha anunciado a final de abril sus
nuevos enlaces para este verano, nuevas líneas, nuevas rutas:
once desde Barcelona, tres desde Madrid, cuatro desde Málaga,
una desde Alicante y otra desde Valencia, y cero desde o hacia
cualquier aeropuerto de las Islas Baleares. Esta es la realidad,
esto es lo que tenemos que debatir hoy, éste es el resultado de
nuestra acción por acción o por omisión que hicimos en aquel
tiempo. 

Es decir, que aquellos que cuando decíamos que a Spanair
se la llevaban de Palma, aquellos que nos acusaron de
anticatalanistas por el solo hecho de defender lo nuestro, no
pueden hoy negar ni la intervención de la Generalitat de
Cataluña en la compra, junto con el Ayuntamiento de
Barcelona, de Spanair, la primera, la de enero de 2009, ni que
actualmente, en el año 2010 la Generalitat de Cataluña haya
anunciado ya una aportación de 50 millones de euros sin ningún
rubor, sin ponerse colorados, para mantener la compañía. Y
ahora les diré por qué hacen estas cuestiones en Cataluña. En
palabras de la directora general de AVANÇSA -AVANÇSA és
una empresa de la Generalitat de Cataluña para rescatar
empresas-, dice así, le preguntan: “¿Encaja la aerolínea Spanair
en el esquema de la compañía?”, y la directora de AVANÇSA,
Mar Isla, confiesa que no: “Spanair no cumple los criterios de
nuestro plan estratégico ni creemos que forme parte de la nueva
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industria”, y continuaba: “Spanair es una operación singular”;
justificaba la Sra. Isla la decisión: “Aunque no encaje en nuestra
idea de inversión (...), se trata de un proyecto estratégico para
Cataluña, y nuestro deber era, por decisión del gobierno catalán,
entrar para acompañar a los inversores privados que han puesto
dinero en un proyecto de alto riesgo muy importante para
nuestra comunidad”, “para nuestro país”, dice ella.

Es decir, mientras que en las Islas Baleares nos (...) de que
el Govern interviniese, si era necesario económicamente para
garantizar (...) de la base de Spanair en Mallorca, y que los
trabajadores de Mallorca, Menorca e Ibiza (...) sus trabajos, con
dinero público Spanair ha hecho un ERE encubierto, mientras
que la consellera de Treball de entonces no ha tomado medidas
para defender a la plantilla de trabajadores que han ido al paro,
engrosando los más de 127.000 que había en esta comunidad a
final del mes de marzo.

Con dinero público Spanair inicia nuevas rutas y
conectividad que no benefician a ninguno de los tres
aeropuertos de las Islas Baleares. Espero, Sr. Conseller, que
tengan ustedes respuesta a este desiderátum que representa
incumplir este acuerdo del pleno y no venir a decir por qué no
se ha cumplido. Viene usted porque le reclamamos nosotros que
venga a explicar a raíz de que la Generalitat de Cataluña
anuncia a bombo y platillo que va a invertir directamente 50
millones en Spanair, públicos, de todos, de todos, de Cataluña
pero de todos también, ¿eh?, en Spanair, y por qué esto no lo
hubiera hecho esta comunidad. Sencillamente no hemos estado
a tiempo, hemos perdido unos 800 puestos de trabajo, la sede de
una compañía, los impuestos de esta compañía, lo hemos
perdido todo. En la batalla esta lo hemos perdido todo. Hay
algunos vecinos nuestros que con artilugios que son
innombrables se han hecho con todo. 

Sr. Conseller, espero sus explicaciones, espero sus noticias.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Intervenció del conseller de Medi
Ambient i Mobilitat, Sr. Vicens. Sr. Vicens, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, com no pot
ser d’altra manera, una salutació també, m’afegeix a la salutació
als alumnes de periodisme que són avui presents, i també al Sr.
Sebastià Serra, que sempre és un honor tenir-lo aquí a la
cambra.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. Sr. Diputat del
grup del Partit Popular, en primer lloc he d’agrair-li el to de les
seves paraules i l’interès que tenen vostè i el seu grup per parlar
una vegada més sobre el transport aeri i la importància
estratègica que té aquest sector en el nostre país. Sempre estaré
a la seva disposició i a disposició dels grups per tractar aquests
temes, i molt especialment les propostes i les iniciatives
concretes que es puguin fer en aquest àmbit tan decisiu.

Vull recordar en aquest sentit la unanimitat, i vostè mateix
ho ha expressat, que es va donar entre els grups polítics quan es
va debatre la proposició no de llei en el sentit de donar suport al
sector del transport aeri i també de les seves infraestructures
aeroportuàries a les nostres illes, per ser, com és evident, les
plataformes bàsiques en què se sustenta majoritàriament
l’activitat turística, també la connectivitat necessària entre les
nostres empreses i per als mateixos residents. 

No obstant això, vostè em planteja avui el debat concret del
compliment d’una PNL, que es refereix al cas particular del
procés de venda d’Spanair i dels esdeveniments que es varen
produir posteriorment. Per tant em centraré primerament, com
no pot ser d’altra manera, a explicar-los les actuacions que ha
fet o que va fer el Govern en aquesta matèria en referència als
diferents acords de la proposició no de llei finalment aprovada,
tot i que sembla que vostè em demana això molt de temps
després però, bé, no hi ha cap problema a recordar-li exactament
tot allò que es va fer.

En el primer punt la proposició no de llei instava el Govern
a establir els contactes necessaris i a emprendre les actuacions
possibles al seu abast competencial per mantenir la connectivitat
necessària i la base operativa d’Spanair a les Illes Balears. Així
mateix el tercer punt instava el Govern a reunir-se amb el
comitè d’empresa d’Spanair, amb la direcció d’empresa per
comunicar-li aquesta voluntat, i els esforços necessaris que calia
fer en aquest sentit. D’altra banda, també, el punt número 2 de
la proposició no de llei instava a continuar els contactes que ja
s’havien iniciat, que ja havia iniciat la Conselleria de Mobilitat
en aquell moment, i la colAlaboració amb la CNC, és a dir, la
Comissió Nacional de Competència, per tal de garantir la lliure
competència en el transport aeri a les Illes Balears, cosa que en
aquell moment era una preocupació evident per al Govern i
també una preocupació urgent.

Com saben vostès Spanair -i vostè ho ha dit- al final de
l’anterior legislatura, el maig de 2007, té un procés de venda
que fou molt llarg, molt llarg atès que es varen veure frustrades
per part de l’empresa algunes de les operacions que s’estaven
plantejament progressivament. Des que aquest govern va tenir
coneixement d’aquests fets s’iniciaren immediatament tots els
contactes i les gestions pertinents tant amb les institucions com
amb les empreses que hi intervenien per recaptar la màxima
informació i també actuar en conseqüència. He de recordar-li
que el Govern es va posar en contacte directe tant amb la
direcció d’Spanair com amb l’empresa SAS, com amb Aviació
Civil i en diverses i repetides ocasions. També s’analitzaren
totes les propostes fetes per les empreses interessades a la
compra d’Spanair i s’analitzaren els projectes de futur que cada
una d’aquestes proposava i es parlà, la qual cosa és molt
important, amb totes les que varen ser possibles: Iberia, Gestair,
Ibersuizas, Torreal, Hemisferio, Grup March, Fercat, Gader i
d’altres.
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ParalAlelament es va solAlicitar també la intervenció de la
Comissió Nacional de la Competència i es demanà un informe,
per si es considerava que es podia produir una pèrdua de
competitivitat efectiva en el transport aeri de les Illes Balears.
No cal explicar que si s’hagués produït la compra d’Spanair per
part d’Iberia això hagués pogut suposar que Iberia reunís el 83%
de la quota del mercat nacional a l’aeroport d’Eivissa, un 87%
a Menorca i un 42% a l’illa de Mallorca, per tant una situació
que realment era preocupant i que podia perjudicar greument el
lliure mercat.

Per tant, durant aquest llarg procés de venda es varen
mantenir els múltiples contactes, les reunions amb tots els
interlocutors implicats, possibles empreses compradores i
institucions, així com també les reunions amb el comitè
d’empresa, treballadors i treballadores i els diferents sindicats.

Una de les tasques més importants que es varen dur a terme
va ser la recerca d’inversors a les mateixes Illes Balears, per tal
de comprar o bé, si més no, participar en la compra de la
companyia, perquè, com és evident, en aquesta conselleria i
també en aquest Govern ens hagués agradat molt més que,
evidentment, Spanair fos comprat o participat per empreses i
capital de les Illes Balears que no empreses de fora i molt
especialment si fossin empreses estrangeres. En aquest sentit, es
va treballar intensament, fent front comú, amb la màxima
colAlaboració amb la CAEB, i vull agrair l’esforç que va fer la
Cambra de Comerç també en aquest sentit, cosa que han
confirmat, com sap vostè, molts empresaris consultats. Però,
malauradament, això finalment no va ser possible, no hi va
haver suficient jo diria que iniciativa empresarial i interès
empresarial en aquest tipus de venda.

No cal dir que durant tot aquest procés i d’acord amb el
darrer punt, el punt 4 de la proposició no de llei, el Govern, a
través de la Conselleria de Mobilitat, de l’anterior Conselleria
de Mobilitat, i també a través de les gestions fetes per Treball,
va traslladar tant a SAS com a Spanair repetides vegades la
voluntat i la disposició del Govern de les Illes Balears de
mantenir la seu i la base d’Spanair a les Illes Balears.
Finalment, Spanair, com ha dit vostè, va ser comprada per
diversos grups empresarials de Catalunya i això sembla que fins
ara ha permès, per ara, la viabilitat de la companyia, tot i les
dificultats que travessa, atesa la crisi econòmica i sobretot la
crisi que pateix el sector, per una banda, i també ha permès el
manteniment de l’operativitat amb les Illes Balears, és a dir, el
manteniment de vols i de connexions amb les Illes Balears.

Mentrestant, aquest govern, el Govern de les Illes Balears,
independentment de les companyies concretes, continua
treballant, com crec que sí va quedar patent en el debat de la
proposició no de llei de la setmana passada, continua treballant
amb tota una sèrie de línies per tal de donar suport i fomentar un
sector tan estratègic per a les Illes Balears com és el transport
aeri; em referesc a la necessària cogestió aeroportuària, a
assumir també competències en aeroports i camps de vol que no
són o podrien deixar de ser d’interès general; els futurs comitès
de ruta; el manteniment també de freqüències i connectivitat; les
ajudes a projectes d’I+D+I; projectes d’alt rendiment en
formació aeronàutica i bonificació de residents o ampliació de
línies de servei públic. Totes aquestes actuacions són les que
està treballant el Govern de les Illes Balears i sempre donant

suport les companyies que inverteixen a les Illes Balears i que
mantenen les seves operacions a les Illes Balears.

Així doncs, Sr. Diputat, consider que li he explicat
adequadament les actuacions que va fer i que fa encara aquest
govern per acomplir la proposició no de llei de referència i, en
tot cas, les línies de treball que aquest govern manté i
mantindrà, li puc assegurar que mantindrà, en l’àmbit de les
seves competències pel que fa al sector i a l’activitat del
transport aeri a les Illes Balears.

Sra. Presidenta, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Intervenció en torn de rèplica del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Conseller. Yo estoy seguro que todo se ha hecho
con buena voluntad, pero el resultado es el que es, la verdad es
que lo que hemos conseguido es bien poco. Nuestra comunidad
afronta un futuro con retos muy importantes para salir de él,
tenemos 123.000 parados según la encuesta de población activa
del primer trimestre, una cifra nunca vista, y en estos parados
están los parados que ha producido Spanair, personas muy
cualificadas, personas que tienen un futuro y un presente feliz
en Mallorca, en Menorca y en Ibiza, y que hoy están en el paro
sin que la conectividad, que aumenta entre las islas, les
proporcione un puesto de trabajo.

Yo le pido ahora explicaciones de este punto por un motivo
muy importante, es que ha sido en abril, el mes pasado, hace un
mes, cuando la Generalitat anuncia, sin ningún pudor, que va a
poner 50 millones públicos (...) Spanair, es ahora cuando se
produce el destape de la Generalitat de Cataluña. Ya sabíamos
que estaba antes, porque lo que hizo la Generalitat, y lo hizo
muy bien, y lo hizo muy bien para sus intereses, en contra de los
nuestros, otra que cosa que ya no es ético, que un gobierno de
una comunidad hermana, fraterna, nos haga estas acciones, no
demasiado justificadas, pero bueno, ellos van a lo suyo, ellos
van a lo suyo como siempre han ido, son nuestras islas cuando
nos interesa y cuando no són catalans.

La Generalitat se puso al frente de un proyecto que era
importante, dotar a Cataluña de algo que no tenía, que era una
compañía que ellos llaman de bandera, una compañía de
bandera, volvemos hacia atrás. Normalmente todas las
economías, España, Francia, Inglaterra, Holanda, todo el mundo
se ha desecho de las compañías de bandera, sin embargo, a
Cataluña, para sus intereses, personales de Cataluña, interesaba
tener un compañía adscrita a Cataluña y van por Spanair, y
lidera un proyecto, y a ese proyecto suma una empresa de la
Generalitat, al Ayuntamiento de Barcelona, a la Fira de
Barcelona, a la Cambra de Comerç y a una empresa que es
particular, pero el título lo dice todo Fercat, fer Catalunya.
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Y ese conglomerado es el que consigue la Generalitat
liderar, poner de acuerdo, prometer no sé qué, pero el caso es
que se hacen con la compra de Spanair. Y Spanair, que siempre
había dicho, no, no, mantendremos aquí la base; no, aunque esté
la dirección en Barcelona, la base va a estar en Mallorca. Pues
mire usted, poco a poco se fueron quitando la careta y se
llevaron la dirección, la base, la compañía, los enlaces y la
conectividad y nos dejaron los empleados en el paro, por
supuesto. Y a esto, nosotros no hemos hecho nada, no hemos
levantado la voz, no hemos pedido explicaciones, y usted aquí,
Sr. Conseller, para pedirle a usted explicaciones de por qué, ante
lo ocurrido, usted ha venido a decir: señores, he hecho todo
esto, pero ha sido insuficiente.

Y yo creo que hemos de ser capaces de tomar ejemplo,
hemos de ser capaces que nuestra comunidad autónoma, si el
Gobierno no es capaz de liderar un proyecto como este, nos
quedaremos sin ninguna, nos quedaremos sin nada; porque una
vez será Cataluña, otra será Valencia, otra será Madrid, y otra
será Albacete, nos quitarán todo lo que tenemos y nos
quedaremos más empobrecidos que nunca, con la tasa de paro
que tenemos ahora, con el producto interior bruto que tenemos
ahora, en definitiva en la ruina.

Yo vengo aquí a reclamar al Sr. Conseller que al menos
digamos: nos equivocamos; no hemos informado en su
momento lo que paso; no tomamos la decisión adecuada.
Hubiera sido posible liderar un proyecto como el de Cataluña,
con Cámara de Comercio, con el Ayuntamiento de Palma, con
otros municipios, con el que sea, pero quedarnos aquí con
Spanair, y seguir manteniendo los puestos de trabajo, al menos
a cuenta de los impuestos. Mire, al final, lo que tiene claro la
Generalitat de Cataluña es que los impuestos que le pagará en
25 años Spanair serán superiores a lo que tendrá que invertir
ahora, y eso nosotros no lo sabemos hacer, no lo hemos sabido
hacer, no hemos sabido acaudillar.

Por lo tanto, Sr. Conseller, yo quería esto, sí, sí, acaudillar,
el caudillo, Viriato fue caudillo, nació aquí en Cabrera, Sr.
Conseller, no es ninguna cuestión, no soy, no tengo ningún
resquemor, acaudillar es liderar, liderar, liderar un proyecto; no
hemos sido capaces de liderar este proyecto y por lo tanto, Sr.
Conseller, hoy venimos aquí a lamentarnos, a lamentarnos de
que nos han quitado la compañía, la base de operaciones, la
conectividad y nos han dejado los parados. Y bueno, podemos
continuar así o podemos hacer frente a esta situación o a otra
que se presente.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Voy enseguida, Sra. Presidenta. Por lo tanto, Sr. Conseller,
le invito a liderar esto, le invito a que en otra ocasión se actúe
de otra forma, se pongan otras medidas, se adopten otras
cuestiones, el caso es que nos garanticen que Baleares no será
nuevamente expoliada con dinero público.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Diputat, aquesta és una
compareixença per explicar el grau de compliment d’una PNL,
això és el que vostès m’han demanat, sobre el tema del procés
de venda de la companyia Spanair, i crec que li he contestat
sobradament sobre totes les actuacions que es varen dur a terme
i que varen acomplir la proposició no de llei, una altra cosa és
que el resultat fos el desitjat.

Vostè veig que, a més a més, vol anar més enllà i parlar del
tema del transport aeri en general, i si em permet, però,
primerament, tornaré al tema d’Spanair. Miri, en el cas
d’Spanair, i vostè ho ha dit, però també algunes que diu no són
veritat, en el cas d’Spanair hi havia un objectiu triple des del
primer moment, i així ho va dir el Govern: el primer,
evidentment, era que la compra d’Spanair no implicàs el trasllat
de la seu social ni de la base operativa a les Illes Balears, i això,
com es pot suposar vostè, tots hi estam ben d’acord. El segon
era intentar mantenir la connectivitat aèria que fins ara s’havia
establert a les Illes Balears a través d’aquesta companyia, és a
dir que la que corresponia a Spanair es pugui seguir o no es
deixi de donar. I tercera, que la compra d’Spanair, si es feia, per
una companyia que ja operava a les Illes Balears, que no els
vaig veure molt preocupats amb això, però que si ja operava a
les Illes Balears, no signifiqués una greu concentració del
mercat i perdre, conseqüentment competitivitat global, perquè,
efectivament, ens hem de preocupar que les empreses siguin
aquí, en això li don tota la raó, però també ens hem de
preocupar que la connectivitat, les freqüències i sobretot la
quantitat de companyies que operen siguin sempre les més
possibles.

D’aquests objectius, a dia d’avui podem dir que just es varen
poder assolir els dos primers, és a dir, s’ha mantingut la
connectivitat aèria, i això m’ha semblat dir que vostè no ho deia,
però la veritat és que en aquest cas seria fals, s’ha mantingut la
connectivitat aèria. Actualment, la companyia Spanair manté
aproximadament 396 vols setmanals, en temporada PH, és a dir,
mesos centrals d’estiu, i 325 setmanals en temporada base, entre
les illes, totes les illes, Madrid i Barcelona, que realment fins i
tot són més, no molt més, però sí són més dels que tenien abans
de canviar de propietari. Per tant, això és una dada que és aquí.
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Segona, però tal vegada el més rellevant és el fet de la
viabilitat també de la companyia, la viabilitat de la companyia
no hagués quedat garantida si aquesta companyia l’hagués
comprat algunes altres ofertes que vàrem analitzar i que vàrem
parlar, li record el tema de Gader, etcètera, que també donava
una preocupació molt important; o bé una companyia estrangera
que hagués desmantellat la companyia i el resultat hagués estat
el mateix, és a dir, no tenir la connectivitat, no tenir la
freqüència i a més a més el gran perjudici sobre els treballadors
i evidentment l’operativitat aquí. Per tant, tot això s’ha
d’explicar i s’ha de també tenir en compte.

Spanair no ha desaparegut, Spanair no ha desaparegut, i no
s’ha influït en la concentració del mercat, que hagués passat si,
per exemple, Iberia hagués comprat Spanair.

Ara bé, li he de reconèixer que malauradament els nostres
esforços per mantenir la companyia aquí, aquests no s’han vist
satisfets, això és ací efectivament. Ara bé, no em negarà vostè
que tots els esforços es varen fer, no em negarà vostè que es va
fer tot allò que em demanà, que em demanen a la proposició no
de llei, per fer que aquesta companyia quedàs aquí. De fet, fins
i tot, com dic, els màxims esforços que es varen fer amb
empresaris d’aquí, a través de la Cambra, a través de la CAEB,
per poder establir que la compra es fes aquí o que hi hagués una
participació si més no dels nostres empresaris o d’inversió en la
pròpia compra d’aquí.

Miri, jo estic d’acord amb vostè que és un fet gravíssim, si
realment es demostra que el Govern de la Generalitat ha posat,
ha fet una intervenció directa, amb doblers públics, ha fet una
intervenció directa en la compra d’Spanair. Bé, si això és ací,
em pareix molt bé, i a més estic totalment d’acord també, i de
fet ja hem traslladat la nostra queixa, no ara, en aquell moment,
a Aviació Civil i a Foment en el seu moment per això; perquè
deslocalitzacions dins el mateix estat jo li reconeixeré que això
no és gens ètic, diria jo, perquè de què ens serveix aquest Estat
si després resulta que l’Estat permet aquestes coses. En això li
donaré tota la raó.

Ara bé, una cosa és l’actuació que va fer aquest govern aquí,
que crec que és impecable en aquest sentit, perquè li diré que si
les intervencions fossin directes, quines queixes hi hauria hagut
d’altres companyies que també varen passar unes crisis molt
semblants i que lamentablement no se’n varen sortir, com pugui
ser Futura, com pugui ser LT, etc., o bé què passaria si Spanair,
com dic, l’hagués comprada Iberia i ens hagués ocasionat una
concentració molt important de competitivitat i per tant una
pèrdua i uns perjudicis que haguessin pogut ser enormes. O
també què passaria si aquesta companyia l’hagués comprada un
grup estranger. Per tant, crec que hem de separar un poc les
coses aquí; és a dir, crec que el Govern de les Illes Balears va
fer el que s’havia de fer; el Govern de les Illes Balears va
complir, com dic, tots i cadascun dels acords que hi va haver en
aquesta proposició no de llei.

I també jo li diré una cosa, l’he vist parlar molt d’Spanair,
l’he vist molt preocupat pel tema de l’aviació, nosaltres, com
veu, treballam en tota una sèrie de coses, però jo no record
propostes concretes d’Spanair, no les record; perquè molt de
parlar d’Spanair, però propostes concretes, què hagués fet vostè,
Sr. Rodríguez, amb el tema d’Spanair? Fer una intervenció
directa? És això el que hagués fet?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Bé idò, l’hauria d’haver feta amb totes les companyies que
tenien problemes i, a més a més, hauria d’haver donat
explicació a aquelles companyies que inverteixen aquí, perquè
hi ha companyies que han apostat per les Illes Balears,
companyies allà on el Govern de les Illes Balears colAlabora
amb centres de formació, en I+D+I, etcètera.

Per tant, miri, Sr. Rodríguez, el Govern ja li he dit un poc les
línies en què està, crec que hi va haver un debat la setmana
passada d’una altra proposició no de llei, en què es va dir ben
clar que es parla en cogestació aeroportuària, comitès de rutes,
empreses amb projectes d’I+D+I, ajudes directes, etcètera, a
qüestions però que són possibles. I per tant això crec que és la
feina que es fa.

A partir d’aquí jo li diré una cosa, miri, el futur del transport
aeri de les Illes Balears, si realment volem que aquest transport
estigui garantit, el puguem potenciar i sigui molt millor, aquí
passa realment per tenir moltes més competències o per tenir
una capacitat de decisió en els òrgans allà on realment es
decideixen les coses, que són els nostres aeroports, que des
d’Aviació Civil, etcètera. I en això pot estar segur que qualsevol
proposta que vostè faci, evidentment jo, com a conseller, li
donaré suport, perquè crec que aquí tenim les coses molt clares.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

V) Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al punt cinquè de l’ordre del dia, que és relatiu
al debat i votació del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
13205/09, del Consell Audiovisual de les Illes Balears. Per
presentar el projecte té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. A
l’hora d’establir la política legislativa el Govern de les Illes
Balears bàsicament ha apostat per reforçar l’autogovern i la
transparència en la gestió i ho ha fet i ho fa en bona impulsant
el desplegament de l’Estatut d’Autonomia, en base a tres eixos:
l’eix institucional, l’eix d’integritat i l’eix audiovisual. Avui
toca parlar d’aquest darrer, el paquet estatutari audiovisual està
integrat pel projecte de llei del Consell Audiovisual, regulat per
l’article 77 i el 92 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
i que avui presentam a la cambra per realitzar el darrer tràmit;
el projecte de llei publicitat institucional, regulat per l’article 89
de l’Estatut, en tramitació parlamentària; i l’avantprojecte de
llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
regulat per l’article 91, que aprovarem si no hi ha problemes en
el proper Consell de Govern.

Amb el projecte de llei del Consell Audiovisual, acomplim
un imperatiu estatutari, específicament com he recordat fa un
moment, als articles 77 i 92 de l’Estatut d’Autonomia. D’acord
amb aquests articles proposam la creació del Consell
Audiovisual de les Illes Balears com una entitat pública,
independent, formada per persones de reconegut prestigi en la
matèria i elegides per la majoria de tres cinquenes parts
d’aquesta cambra, amb uns objectius molt clars i que d’entre
d’altres vull destacar: vetllar pels mitjans audiovisuals públics,
promoure les condicions per a una informació veraç, objectiva
i neutral; garantir l’accés dels grups polítics i socials
representatius en els mitjans de comunicació social; fomentar el
pluralisme lingüístic en els mitjans de comunicació i
especialment la defensa del model lingüístic de les Illes Balears;
i garantir i afavorir l’accés de les persones amb discapacitat
auditiva o visual als mitjans de comunicació social i a les noves
tecnologies. A la vegada i d’acord amb l’article 92 del mateix
Estatut d’Autonomia, el Consell Audiovisual ha de vetllar
perquè els mitjans de comunicació audiovisuals privats
respectin també els drets, les llibertats i els valors
constitucionals i estatutaris.

Aquesta declaració suposa, per tant, una extensió de
l’exercici de les funcions previstes a l’article 77 a tots els
mitjans de comunicació audiovisuals i a tot el sector audiovisual
en general. Aquest és un projecte de llei que respon també a la
voluntat política de situar les Illes Balears en el grup
capdavanter de comunitats autònomes que ja compten amb un
consell audiovisual, tot i que a l’Estat espanyol encara no
existeix una autoritat reguladora audiovisual d’àmbit estatal.
M’estic referint a les comunitats autònomes d’Andalusia, de
Catalunya i de Navarra. Les Illes Balears serem per tant, la
quarta comunitat autònoma en implantar aquell consell i que
hem dissenyat seguint el model de Navarra, perquè és el que
pensam que més s’ajusta a les dimensions econòmiques i
territorials de la nostra comunitat.

Els meus agraïments als grups parlamentaris que varen
accedir a visitar els consells audiovisuals de Catalunya i de
Navarra. Aquests visites ens varen permetre analitzar els
avantatges i els inconvenients de cada un dels models i també
les problemàtiques de funcionament que han sorgit
posteriorment i en darrer terme també decidir el model a seguir.

Finalment vull dir també que la creació d’aquest òrgan
respon a una exigència derivada del dret comunitari en relació
amb la qual l’Estatut de Balears és plenament coherent. La
creació d’autoritats reguladores dotades d’un estatut
d’independència respecte del Govern s’ha considerat com un
element necessari per protegir de la millor manera possible
l’exercici dels drets i les llibertats en el camp de la comunicació
audiovisual. Aquests drets han de quedar per tant, fora de
possibles ingerències polítiques i d’influències que poguessin
exercir alguns determinats grups en detriment del pluralisme i
l’objectivitat. El Consell d’Europa ha requerit aquesta
independència i ho ha fet a través de la recomanació de 20 de
desembre del 2000, per la qual s’insta els estats membres a crear
i dotar aquestes entitats d’un marc jurídic que els permeti
exercir les seves funcions de manera transparent i independent.
Per açò aquest projecte de llei estableix l’elecció parlamentària
dels membres per majoria qualificada, l’establiment d’un règim
d’incompatibilitats que impedeixi la influència del poder polític,
de les persones o de les societats que tenen interessos en
empreses o organismes del sector audiovisual i l’abast que han
de tenir les funcions atribuïdes en aquestes autoritats. Per tant,
complim avui un doble mandat, el que es deriva de l’Estatut
d’Autonomia i també el que es deriva del dret comunitari.

Per acabar, vull agrair una vegada més a tots els grups i en
especial als grups parlamentaris de l’oposició, Grup Popular i
Grup d’Unió Mallorquina, pel consens assolit en la majoria
d’esmenes, entenent que efectivament, alguna diferència encara
tenim en el text, però crec que hem arribat a un acord suficient,
per tant, agrair-los aquest esforç que han fet, perquè han
contribuït, com no pot ser d’una altra manera, a millorar el text
legislatiu o la proposta de text legislatiu inicial.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 14253, 14254, 14257, 14261,
14262, 14266, 14266, 14270, 14271 i 14248 té la paraula la Sra.
Llinás. Sra. Llinás, té un temps de deu minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com molt bé ha fet referència el
conseller de Presidència, l’article 77 del nostre Estatut
d’Autonomia encomana la creació d’un consell audiovisual i el
configura com una entitat independent, amb l’objectiu de vetllar
perquè els mitjans de comunicació socials de titularitat pública
compleixin una sèrie de funcions que no recordaré perquè el
conseller ja hi ha fet referència.
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El passat mes d’agost una delegació mixta del Govern i del
Parlament visitàrem i coneguérem el funcionament del Consell
Audiovisual de Catalunya i el Consell Audiovisual de Navarra.
Però avui parlam del nostre model, el model de la nostra
comunitat autònoma i el Grup Parlamentari Popular pensa que
hem de tenir totes les competències, a més de ser un òrgan
d’assessorament i control totalment independent respecte del
Govern, de les administracions públiques i dels operadors
audiovisuals. Dins l’ànim del Grup Parlamentari Popular
sempre hi ha hagut l’ànim de millorar aquest projecte de llei
mitjançant les esmenes que s’han presentat, algunes han estat
acceptades o transaccionades en ponència o en comissió. En
aquest moment voldria agrair als membres de la resta de grups
polítics perquè realment la feina ha estat encomiable, en el
sentit de poder arribar a un acord. 

Però també hem de ser conscients de la realitat del sector
audiovisual. Durant aquests darrers deu o quinze anys ha
canviat molt i molt ràpidament. I aquesta nova complexitat del
sector requereix una regulació, regulació que ha de ser el marc
del qual han de penjar la resta de projectes de llei actualment
pendents, el projecte de llei de publicitat institucional, el
conseller ha dit que el proper divendres s’aprovarà en el Consell
de Govern, el projecte de llei que reguli l’ens d’IB3. Avui
aprovarem previsiblement la llei que crea el consell audiovisual
de la nostra comunitat autònoma, òrgan que ha de ser el garant,
el vetllador del compliment per part dels operadors audiovisuals
de la llei que reguli aquest sector. Donar-li les eines necessàries
perquè pugui desenvolupar la seva tasca amb eficàcia i
independència és una responsabilitat que tenim en aquest
parlament. 

Amb aquest objectiu el Grup Parlamentari Popular ha
presentat 25 esmenes, en queden 15 que han estat acceptades o
transaccionades i 10 vives en aquest plenari. Esperam que el
bon tarannà que hi ha hagut durant aquests mesos faci que avui
puguem aprovar o transaccionar algunes de les esmenes que
encara queden per aconseguir l’únic objectiu: millorar aquesta
llei. 

Les esmenes 14253, 14254, 14271 i 14248 fan referència a
la renovació dels mandats de les nou persones que hagin de ser
membres del consell audiovisual, persones de reconegut prestigi
i amb experiència professional, en un àmbit que tengui
incidència en aquest sector, però també amb l’econòmic,
cultural, social i universitari, que puguin oferir plenes garanties
d’independència. 

El Grup Parlamentari Popular pensa que la duració és
correcta, sis anys, però no haurien de poder ser renovables, ja
que no podem assegurar la seva independència i pluralitat si
tenim en compte que aquestes persones no tendran una
dedicació exclusiva. Per tant, no són retribuïts, de manera que
puguin deixar la seva ocupació actual i dedicar-se de manera
completa al desenvolupament de les seves funcions com a
membres del Consell Audiovisual. Per aquest motiu pensam que
sis anys són suficients. Si el Consell Audiovisual està format
per 9 membres, teòricament no s’haurien de produir empats,
alguns acords s’hauran de prendre per majoria absoluta. I en
aquest sentit se va presentar l’esmena RGE núm. 14257.

Les esmenes RGE núm. 14266 i 14267, fan referència a la
potestat recaptadora del Consell Audiovisual. Si cream amb
rang de llei aquest consell audiovisual, des del Grup
Parlamentari Popular pensam que li hem de donar també la
potestat sancionadora i en conseqüència haurà de tenir la
potestat recaptadora, així com es fa en el Consell Audiovisual
de Catalunya i previsiblement en el de València que està en
tràmit parlamentari.

L’esmena 14270 el Grup Parlamentari Popular la manté,
perquè si cream un òrgan independent, amb plena capacitat de
decisió, tant en àmbit públic com en privat, que ha d’actuar amb
plena independència de les administracions públiques, en
l’exercici de les seves funcions, orgànicament no pot dependre
del conseller o consellera competent en matèria audiovisual. El
Grup Parlamentari Popular pensa que ha de dependre
orgànicament del president del Govern.

I per últim, les esmenes RGE núm. 14261 i 14262 tenen per
a nosaltres una gran importància. Dins l’articulat de la llei
s’atorga la competència d’elaborar informes preceptius sobre les
propostes presentades en els concursos d’atorgament de títols
habilitants de comunicació audiovisual, així com sobre la
petició de la seva renovació. El Grup Parlamentari Popular
pensa i creu fermament que aquests informes no només han de
ser preceptius, sinó també vinculants. Si una operadora
incompleix durant les seves emissions de manera reiterada la
llei, el Consell Audiovisual detecta aquestes irregularitats, quan
elabori l’informe preceptiu per al Govern ha de donar compte
d’aquest compliment i el Govern ha de poder actuar en
conseqüència. Si l’informe no és vinculant, el Govern no li pot
fer cas i renovar-li la concessió. Per això pensam que no és el
correcte. 

El conseller de Presidència ha fet referència a tres consells
audiovisuals a l’Estat espanyol que avui ja funcionen, l’andalús,
el català i el navarrès, el de València està en tràmit
parlamentari, i a tots, als quatre, els informes són preceptius i
vinculants. L’única comunitat autònoma serà la nostra. Jo no
entenc la por que tenen que els informe siguin vinculants. El
Grup Parlamentari Popular els demana un poc de responsabilitat
i aquest bon tarannà que hi ha hagut fins ara. No tenguin cap
dubte que dins el nostre ànim tan sols hi ha el crear el millor
consell audiovisual per a la nostra comunitat autònoma, sent
plenament conscients de la nostra realitat insular i econòmica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. Torn a favor de les esmenes? No hi ha
intervencions. Passam idò als torns en contra. Grup
Parlamentari Mixt? Sra. Marí, em demana la paraula?
Efectivament, la Sra. Esperança Marí volia intervenir.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ens
trobam davant d’una fita important en el desplegament de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, la discussió del
Projecte de llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears. La
creació del consell obeeix tant al nou Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears, així ja ho hem expressat abans, l’article 77 i
l’ampliació que després fa a l’article 92. També el Consell
Europeu estableix que l’elecció dels membres que formen
aquests tipus d’organismes ha de ser fruit d’una decisió
parlamentària i també ha d’existir un règim d’incompatibilitats
clau perquè els poders polítics i els sectors empresarials no hi
puguin influir. Han de ser per tant, organismes independents i
han de fomentar el pluralisme en els mitjans de comunicació
audiovisuals.

Crec que arribats a aquest punt podem dir avui i aquí amb
tota justícia, que el camí que ha portat a negociar aquesta llei ha
estat un camí relativament fàcil i planer. I probablement ho ha
estat perquè el projecte va néixer amb bon peu. En aquest sentit
consider del tot encertada la idea per part del Govern de les Illes
Balears de portar les persones que formaven aquesta ponència
a observar com funcionen els consells audiovisuals de dos
països, de dos indrets tan diferents com Catalunya i Navarra.
Vàrem poder constatar en directe amb les persones responsables
dels consells de l'audiovisual, per damunt d’ideologies
polítiques, sabem que amb més diferència de la que hi ha entre
el tripartit de Catalunya i Unión del Pueblo Navarro és gairebé
impossible, per tant, vàrem poder veure de manera pragmàtica
quins són els problemes que es troben en la tasca del dia a dia.
Voldria per tant, felicitar des d’aquesta tribuna el conseller
Moragues i la directora general Gina Garcias per aquesta bona
pensada. 

El projecte, idò, va néixer a partir d’un pragmatisme
democràtic, que volia superar les diferències ideològiques i
basar-se en un consens ampli. Crec sincerament que el text del
Govern ha comptat amb un gran consens i que el text que ens
arriba avui al ple del Parlament ha millorat substancialment amb
la incorporació de moltes esmenes del mateix Grup Popular que
han estat acceptades, transaccionades, crec que han estat unes
15 en total. Es tracta d’un projecte de llei del Consell
Audiovisual prou ben trenat, perquè estableix que el consell serà
un organisme independent de l’administració, perquè es tractarà
d’una autoritat amb capacitat reguladora i amb capacitat
sancionadora, i en tercer lloc per la independència dels seus
membres a causa del règim d’incompatibilitats que establirà
aquest projecte de llei.

Queden des del nostre punt de vista un parell de serrells
perquè el consens pugui a ser del tot general. Però si no és així,
crec que s’haurien de comentar aquests serrells. Fan referència
a dos grups de dues esmenes cadascun, per una banda el pes
dels informes del consell, i per l’altre les funcions
sancionadores i recaptadora. 

Les esmenes RGE núm. 14262 i 14261 es refereixen a
l’article sobre les competències del Consell Audiovisual.
Segons el Grup Popular s’hauria d’informar amb caràcter
preceptiu i vinculant sobre les propostes presentades per a
l’atorgament de títols habilitants de comunicació audiovisual. El
Govern entén però que l’informe ha de ser preceptiu, però no
vinculant, perquè si és vinculant, l’òrgan responsable no tendria
capacitat de decisió.

Pel que fa a les esmenes 14267 a l’article 20 i 14266 a
l’article 16, en relació amb la funció sancionadora, però no
recaptadora del Consell Audiovisual de les Illes Balears.
Entenem que la part recaptadora la pot dur a terme en el seu
moment l’Agència Tributària de les Illes Balears. Ara bé,
certament el desacord en aquest parell de serrells parteix del fet
que el Consell Audiovisual de les Illes Balears, el nostre CAIB,
és un organisme nou, que no compta encara amb l’estructura i
que es necessitarà un cert temps per vestir-lo i dotar-lo
adequadament. Quan això s’hagi produït, entenc que es podran
expandir les seves funcions en el sentit que proposa el Grup
Popular. Pensem que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya,
el CAC, va comptar amb aquestes funcions només a partir de la
tercera reforma, una vegada que s’havia establert amb una
experiència el CAC, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

En qualsevol cas crec que s’ha d’agrair el camí fet i els
acords a què hem pogut arribar al llarg de la discussió del
present projecte de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula... Perdó? No
m’havien advertit que es dividien el temps. Per tant, Sr. Melià,
té cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Perdoni
que no hàgim avisat que ens dividíem el temps. Només per
manifestar la posició d’Unió Mallorquina en relació amb aquest
projecte de llei, al qual li donarem suport. Efectivament, ja s’ha
posat de manifest a la tribuna que es tracta del compliment d’un
precepte de l’Estatut d’Autonomia i que per tant, es tracta del
desenvolupament institucional del nostre estatut i del capítol
dedicat als òrgans de consulta i assessorament. 

Sense entrar en els termes generals, que ja el conseller ha
explicat perfectament, sí que voldria posar l’accent en dues
qüestions que des del punt de vista d’Unió Mallorquina són
importants i que a la Llei del Consell Audiovisual han quedat
ben reflectides al nostre entendre.

La primera qüestió concreta, la funció també, les
competències del Consell Audiovisual no només -diguem- sobre
els mitjans de comunicació social de titularitat pública, sinó
també sobre aquells mitjans que estan sotmesos a concessió o a
llicència per part de les administracions públiques. Actualment
ja hi ha diversos d’aquests mitjans que estan en funcionament
i entenem que fins aquest moment s’ha fet un control escàs, un
control escàs on no s’ha vigilat en detall el compliment de les
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obligacions del servei públic i sobretot, en feia referència el
conseller, el compliment del model lingüístic de la Llei de
normalització i del títol concessional. Entenem que, aquest
control, el podrà fer perfectament i correspondrà fer-lo al
Consell Audiovisual i que és un control necessari que fins
aquest moment no s’ha donat.

Un segon aspecte concret que voldríem destacar és el tema
del cost. Vivim moments de crisi econòmica i és evident que la
posada en funcionament d’organismes com aquest pot generar
el... hi ha una tendència lògica, que generi nous costos a
l’administració i si es tracta de fer grans esforços de reducció
dels dèficits públics, evidentment aquí hi podria haver una certa
contradicció. 

Per això, crec destacable i crec que ho hem de posar de
manifest, que els membres d’aquest consell audiovisual, a
excepció del seu president, tenguin un règim de dietes i per tant,
el cost sigui el mínim per a la comunitat autònoma. Crec que
aquesta també és una notícia que en aquests moments s’ha de
destacar.

En relació amb les esmenes concretes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, primer de tot, vull constatar l’esforç de
consens i d’arribar a acords. La portaveu del Grup Parlamentari
Popular sap que encara en aquest moment del debat en plenari
se li oferiran transaccions i l’acceptació d’algunes d’aquestes
esmenes que queden vives i per tant, la immensa majoria hauran
estat acceptades o transaccionades, la qual cosa ens sembla bo
i positiu.

En relació amb tres qüestions que plantegen... o amb tres
matèries de les esmenes, li voldríem donar la nostra opinió. En
relació amb el tema de la renovació dels mandats, aquest tema
està relacionat amb la qüestió de les dietes i amb la qüestió de
les incompatibilitats, no serà tan fàcil trobar gent per a aquest
consell audiovisual ateses les incompatibilitats i atès el règim
retributiu. Per tant, entenem que assumir tal vénen les esmenes
del Partit Popular podria provocar molts de problemes de cara
al funcionament ordinari del Consell Audiovisual.

En relació amb la recaptació, efectivament, aquesta és una
funció -diguem- molt de gestió administrativa una vegada
complida la potestat sancionadora, potestat sancionadora que
només és una possibilitat, no és una obligació, no és una
competència que assumeixi directament el Consell Audiovisual.
Per tant, no entenem a part del cost que podria generar això, de
nou personal al Consell Audiovisual, entenem que hi ha altres
òrgans dins l’Administració autonòmica que poden exercir
perfectament aquesta funció sense cap problema.

En relació amb la vinculació dels informes, també entenem
que el Govern a l’hora d’atorgar i caducar títols concessionals
a mitjans de comunicació ha de tenir un ample marge de
maniobra i no hi ha un argument -en el nostre parer o al manco
fins ara no l’hem vist- pel qual hagi de ser vinculant aquest
informe, sí que ha de ser preceptiu l’informe i per tant, s’ha de
tenir en compte i ha de tenir un pes important dins la tramitació
d’aquests expedients. Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Diputats i diputades, ens trobam davant
l’acte final de la tramitació d’una llei que crea una autoritat
audiovisual, cosa que permetrà un control més important de les
emissions dels mitjans audiovisuals, una garantia d’objectivitat,
una garantia de respecte a la pluralitat i sobretot una defensa
dels drets dels espectadors, dels drets del menor també, una
qüestió que ha estat tractada a aquest parlament, i una matèria
que és de singular importància per al nostre grup, una defensa
del compliment de la llei en matèria de llengua.

Un consell audiovisual que es caracteritza per aquesta llei
comuna d’autoritat independent i en funció d’aquesta
caracterització com a autoritat independent hi ha l’elecció dels
membres per majoria qualificada del Parlament, el perfil
professional independent que han de tenir aquests membres, el
fet que el mandat d’aquests membres no coincideixi amb la
durada de la legislatura, tot això són mecanismes tendents a
reforçar la naturalesa d’autoritat independent del poder polític
que ha de tenir aquest consell audiovisual.

De la seva importància, no fa falta que afegeixi res a allò
que han dit els anteriors portaveus. El fet que l’Estatut
l’anomeni com a un òrgan de consulta i assessorament al mateix
capítol en què anomena el Consell Econòmic i Social i el
Consell Consultiu ja és una bona mesura de la seva importància.

D’altra banda voldria destacar, un breu apunt, que aquesta
legislatura coneixerà un avanç normatiu molt important en
matèria audiovisual i en matèria de mitjans de comunicació amb
aquesta llei del Consell Audiovisual, que és la primera, amb la
Llei de publicitat institucional, que esperem que pugui reprendre
el seu camí amb possibilitat d’arribar a un text acordat per tots
o amb el màxim acord possible, i amb la Llei de l’ens públic, de
la qual el conseller ha anunciat la molt propera aprovació en
Consell de Govern. 

A tots els països democràtics existeixen aquestes autoritats
audiovisuals que constitueixen una garantia dels drets dels
espectadors. Quant a les comunitats autònomes també ja s’ha dit
que algunes ja tenen un tram de feina fet, en algunes està
començat, en algunes està en tramitació i nosaltres ens
incorporam a aquest moviment. 

El que sí era una excepció fins ara era el cas estatal, el cas
d’Espanya, tots els països del nostre entorn disposaven
d’aquesta autoritat audiovisual, en el cas d’Espanya fins fa molt
poc era -com dic- una excepció, però ara mateix la Llei general
de comunicació audiovisual ha creat el Consell Estatal de
Mitjans Audiovisual. Per tant també en l’àmbit estatal hi haurà
una autoritat audiovisual.
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Anteriors portaveus han destacat el consens que s’ha assolit,
el consens que hi ha hagut en la tramitació i en l’elaboració de
la llei. Realment tot el procés d’elaboració ha estat presidit per
un esperit molt important d’apropament, de transaccions,
d’arribar a un consens i crec que això és molt important atesa la
naturalesa de la llei que crea una autoritat independent. S’hi han
incorporat esmenes durant la ponència, durant la comissió,
n’han quedat un grapat, però crec que avui mateix durant el
plenari encara elevarem el nivell de consens que sembla ser que
no serà absolut i total, però sí que serà d’un percentatge molt
elevat.

Respecte a les esmenes que encara arriben i que ha presentat
el Partit Popular, em referiré molt breument a algunes qüestions.
Respecte a la qüestió de la no renovació del mandat, la proposta
inicial del Partit Popular sobre que no poguessin renovar era
molt restrictiva atesa la naturalesa d’aquests membres del
Consell Consultiu. El fet que haguessin de ser persones amb
coneixement d’aquest món i que a més estiguessin sotmeses a
un règim de compatibilitat molt important, crec que feia que
l’univers de les persones disponibles en un país petit com
aquest, també era reduït cosa que feia que la limitació tal i com
es plantejava inicialment, que no hi pugui haver renovació,
entenem que era molt restrictiu. 

Crec que en aquest capítol es podrà transaccionar, que hi
hagi més limitacions a les renovacions de les que inclou el text
actual, però que no hi hagi una disposició genèrica sobre que els
mandats no siguin renovables. En aquest sentit, també hi haurà
consens sobre aquesta matèria. 

Respecte del vot de qualitat del president, la proposta que
està a les esmenes del Partit Popular es eliminar aquest vot de
qualitat, però entenem els altres grups que aquest vot de qualitat
és un mecanisme per resoldre bloquejos. Crec que també hi
podrà haver una transacció en el sentit de reforçar que aquest
vot de qualitat sigui un darrer recurs que pugui resoldre aquestes
situacions de bloqueig.

Acceptam unes altres esmenes que arriben fins avui al
plenari. Una és que la relació s’estableixi de manera directa amb
el president del Govern, que aquest sigui l’òrgan del Govern
amb el qual es relaciona aquest Consell Audiovisual de manera
que se’n reforci la independència. 

Queden dues qüestions que són la potestat de recaptació i el
fet que els informes sobre llicències siguin vinculants, en
aquestes qüestions no sé si hi haurà acord finalment. La nostra
posició és que el text tal com el tenim ara és que el que es
correspon a un consell audiovisual que comença el seu camí i
que està en el moment inicial de la seva feina.

En qualsevol cas tendrem una llei de Consell Audiovisual,
desenvoluparem així l’Estatut i sobretot ens dotarem d’un
instrument modern, de garantia dels drets dels espectadors i dels
oients dels mitjans audiovisuals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ser el darrer a rallar, saben que té
avantatges i servituds. L’avantatge és que hauré de repetir el que
ja han dit els que m’han precedit i la servitud és que hauré de dir
alguna cosa nova que no hagin dit els que m’han precedit i açò,
francament, a vegades és difícil, però continuant una mica el
guió que tots ens hem proposat, d’anar d’enfora cap a prop, sí
que m’agradaria realçar una característica important que està als
orígens de les autoritats reguladores. Com saben, l’origen és,
amb la desaparició dels monopolis de radiodifusió estatals que
hi havia a Europa i amb l’aparició de la competència privada, la
liberalització del sector.

Dic açò perquè de l’origen es desprèn un tema que em
sembla que és important i cabdal en tot el disseny que hi hagut
posterior del que són els consells reguladors i les autoritats
reguladores i és que la regulació en aquest camp és una cosa
complexa i delicada; complexa i delicada perquè afecta drets
constitucionals dels ciutadans i drets tan delicats com la llibertat
d’expressió. Llavors, conjugar el dret a la llibertat d’expressió
dels mitjans amb el dret dels ciutadans a rebre informació veraç
i a protegir la infància, especialment, i altres sectors, és un
equilibri difícil, complex, que requereix filar molt prim i
requereix per tant que quan articulam lleis, mesures que posin
en marxa consells audiovisuals o autoritats audiovisuals
independents hem de ser cauts i hem de ser escrupolosos amb la
seva definició.

La condició dels poders públics de prestadors de serveis i de
reguladors fa semblar al final la idea que és millor un regulador
independent perquè el que no pot ser el poder públic és art i
part, jutge i part. 

Si passam a les característiques essencials o principals que
tenen les autoritats reguladores, m’agradaria fer referència a
l’apartat de la independència que crec que és el tret més distintiu
d’aquestes autoritats reguladores. Aquest tret d’independència
ve donat per una sèrie de coses més -com sabem i s’ha dit
anteriorment, altres oradors ho han dit-, el sistema d’elecció
parlamentària, majoria reforçada o qualificada, absència de
mandat imperatiu, causes taxades de cessament i un fort règim
d’incompatibilitats, però més remarcable encara, malgrat que
tots aquests són trets distintius i que els podem trobar a totes les
autoritats reguladores, hem de realçar una altra cosa no menys
important i és que, després de les recomanacions dels ministres
europeus i de les directives que han emanat de les autoritats
europees, els estats membres -i a Espanya no només l’Estat,
sinó les comunitats autònomes- han anat desenvolupat cadascun
autoritats audiovisuals independents amb trets diferenciats. És
a dir han adaptat a la seva realitat legislativa i a la realitat de
costums el que ha estat el mandat de fer o de crear autoritats
independents. 
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Així trobam que és cert que a molts de països europeus hi ha
autoritats audiovisuals independents, però també trobam que en
tots es produeixen diferències. Així tendrem a les Illes Balears
algunes diferències amb altres consells audiovisuals que hi ha
concretament a Espanya, però això forma part de la normalitat
europea dels consells audiovisuals on -ja dic- no tots són iguals
i el que impera són moltes vegades les diferències. 

A Balears -com molt bé ha dit el conseller- s’ha recollit
aquest mandat europeu, ho va fer el nostre estatut i mitjançant
l’Estatut i el seu mandat nosaltres duim a discussió avui en
aquest parlament una llei que el Govern ha presentat, ja dic
fent... posant, fent efectiva la disposició que hi havia a l’Estatut.

Pensam que el tret més important del Projecte de Llei que
ens ha presentat el Govern és que és un projecte prudent.
Insistiré en el tema de la prudència perquè d’aquest concepte
emanen coses importants a veure al redactat de l’articulat.
Aquesta prudència no només ve cridada per aquesta (...) de què
hem parlat abans sobre llibertat d’expressió i dret a la
informació veraç, sinó que també té a veure amb les dimensions
de la nostra comunitat i, per què no dir-ho, amb les nostres
disponibilitats econòmiques i de finançament. 

Vull significar clarament també que prudència, com tots
sabem, no és sinònim de renúncia i per tant, no renunciam al fet
que amb aquelles coses que ara són prudents tenguin un
desenvolupament posterior quan el rodatge estigui més
consolidat i vegem com s’obrin noves vies.

Crec que com tots sabem al panorama audiovisual de les
Illes Balears tenim algunes lleis a aprovar. Tots sabem que està
en marxa i que el Govern properament -així ho ha anunciat el
conseller- pot presentar aquí la llei nova de cens, tots coneixem
també, perquè està al Parlament, la Llei de publicitat
institucional, que també afecta aquest conjunt, però n’hi afegiré,
a més d’aquesta que tenim avui, una tercera o una quarta que
seria la llei de l’audiovisual general, la Llei general audiovisual
de la nostra comunitat autònoma. Crec que amb el paraigua
d’aquesta llei i amb el rodatge que puguem donar a partir d’avui
al Consell Audiovisual serà el moment en què ens proposem
dotar aquest consell audiovisual de nous reptes que vénen en
consonància amb algunes de les propostes que avui veurem i
llegirem.

Ja passant a les esmenes, ja ho ha dit la representant del
Partit Popular que és la que les ha presentat, 25 esmenes de les
quals en queden 10 que estan pendents i que ara passaré a
anunciar i proposar algunes coses. Crec que hem de fer un
esforç, ho saben vostès, l’hem estat fent, però creim que avui
n’hem de fer un més i hem d’intentar aproximar aquestes deu
esmenes, el que puguem acordar.

Així -i ho llegiré, els serveis de la Cambra que no es
preocupin, ho tenim escrit i els ho podem passar. Ho llegiré
d’aquesta manera: esmena 14270, està relacionada amb la
relació que té el Consell Audiovisual amb el Govern, acceptam
l’esmena que ha proposat el Partit Popular sobre que aquesta
relació es faci mitjançant el president.

Respecte de les esmenes 14248, 14253, 14254 i 14271, totes
fan referència a la renovació de mandats, aquí m’afegeixo als
arguments que ja s’han donat anteriorment. Entenem que una
comunitat autònoma petita, on tendrem un univers de persones
discret a les quals  acudir, amb un règim d’incompatibilitats
molt elevat i amb una dedicació que no és exclusiva i que per
tant no serà professional, entenem que tal vegada podrem tenir
alguna dificultat a tenir persones per poder dedicar a aquest
consell i per tant, la renovació de mandats que no és imperativa
ni obligatòria, sí que sigui una porta per poder donar sortida a
aquesta necessitat. 

Per tant, de totes aquestes esmenes que li he dit, la 14248 i
la 14253 proposam que siguin retirades i a canvi proposam
transaccionar la 14254  amb un text que digui que el càrrec de
president no és renovable, no volem que es perpetuï el president
al Consell Audiovisual. Pensam que s’ha de renovar cada
vegada que hi hagi renovació possible. 

Així mateix, acceptaríem l’esmena 14271, està a una
disposició transitòria segona, relacionada també amb la
renovació de mandats, fa referència a aquells consellers que
hagin acabat el seu mandat als tres anys, perquè hi ha
renovacions triennals, llavors aquests... no com diu el text que
podrien accedir a dues renovacions, pensam que només haurien
d’accedir a una. 

Finalment, l’esmena 14257 a l’article 12.2, sobre el vot de
qualitat del president, hem argumentat, hem insistit i hem dit
que el vot de qualitat del president és un costum consolidat dins
l’administració pública, però entenem que hem de donar una
oportunitat també a l’acord i a la feina de consens. Per tant,
volem fer una proposta de transacció en aquesta esmena. La
proposta de transacció consisteix a posar, en l’article 12.2, el
text següent: “també exerceix el vot de qualitat per dirimir els
empats que es puguin produir en sessions del ple d’acord amb
el que disposa l’article 13.6". És un article nou que proposam
introduir. 

L’article 13.6 diria “en cas de produir-se empat en les
votacions del ple del Consell, l’assumpte o assumptes quedaran
damunt la taula per ser tractats en una nova reunió que quedarà
automàticament convocada transcorregudes 48 hores i amb un
ordre del dia integrat únicament pels assumptes que haguessin
pogut quedar damunt la taula en la sessió anterior. De persistir
l’empat, el president podrà fer ús del vot de qualitat d’acord
amb l’article 12.2 d’aquesta llei”. És a dir, donam una
oportunitat que 48 hores més tard es pugui haver produït algun
canvi, o bé que el conseller que faltava hi anàs, o bé que hi hagi
un acord entre tots els consellers per obtenir un acord unànime.

Respecte de les esmenes -i em sap greu, presidenta, vaig
acabant- les esmenes relacionades amb la potestat recaptadora,
14266 i 14267, hem de dir a la representant del Partit Popular
que no som radicalment contraris a aquesta potestat recaptadora,
no som radicalment contraris. Pensam que aquesta comportaria
en aquests moments un increment de recursos humans i per tant
de despesa, la qual cosa no sembla que sigui el més adequat en
aquests moments, i entenem que hi pot haver altres solucions a
aplicar, i de fet el Govern així ho ha pensat, perquè si li dóna
finalment la funció sancionadora d’alguna manera el Govern
s’encarregarà de fer la funció recaptadora i no es perdrà per
aquest costat.
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Així mateix, respecte de les esmenes 14261 i 14262,
relacionades amb els informes vinculants, a part de sumar-me
també als arguments o a les recomanacions que s’han donat per
part d’anteriors representants, he de dir que finalment els
informes vinculants sempre, sempre -l’experiència ho diu, a
més- creen algun tipus de conflicte entre l’òrgan informant i
l’òrgan competent per prendre la decisió. En qualsevol cas
nosaltres estaríem per una opció més avançada, que seria
atorgar al mateix consell audiovisual la potestat plena de poder
actuar, de poder donar, de poder autoritzar llicències d’activitat
radioelèctrica o d’activitats audiovisuals. És una opció que
alguns dels consells europeus tenen, és una opció que està
recomanada fins i tot pels ministres europeus, però que crec que
hi hem d’arribar amb certa mesura i certa prudència, com deia
al principi de la meva intervenció.

Entenem que no podem donar suport a aquestes esmenes i
en tot cas sí que demanam al Partit Popular un esforç més i que
consideri, si és possible, la seva retirada per poder així oferir als
nostres conciutadans un acord unànime quant a aquesta llei. Si
no és així, de totes maneres continuam agraint al grup
parlamentari la seva disposició a la negociació i a l’acord, i jo,
sense desmerèixer ningú, vull agrair especialment a la
representant del Partit Popular, la Sra. Llinàs, la seva feina i la
seva disposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica la Sra. Llinàs té la
paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per les paraules que
ha tengut el Sr. Ribalaiga per a mi, però el Partit Popular
continua pensant que la independència d’aquest òrgan és vital.
Tots els portaveus dels grups que han pujat a aquesta tribuna per
defensar la creació del Consell Audiovisual, tots han parlat
d’independència; independència del Govern, independència del
sector audiovisual i independència de..., que pugui obrar, i jo no
sé la por que es pot tenir, i no es pot disfressar aquesta por amb
la paraula prudència. 

Ens fixam en Catalunya quan ens interessa, i quan no ens
interessa no ens fixam en Catalunya. D’acord. Catalunya va ser
la primera comunitat autònoma que va tenir un consell
audiovisual. A la tercera va modificar el seu articulat i li va
donar que els informes fossin vinculants. Sí. València, que està
en tràmit parlamentari, ja ho incorpora. Andalusia ja ho té
incorporat, i Navarra, que Navarra no serà de segons quins
caires, també ho té incorporat des del primer moment. Per què
no ho podem incorporar nosaltres. Hi ha una cosa que se diu
eficiència; eficiència és fer les coses ben fetes des del primer
moment; per què no ho hem de fer bé? A mi l’únic que em pot
dir és que hi ha d’haver una por. Idò no.

Els llegiré el de Navarra, que no és susceptible de res. És en
castellà. “El COAN informa preceptivamente y de manera
vinculante sobre las propuestas de pliego de condiciones
previas a las convocatorias de los concursos de adjudicación
de concesiones, y las propias propuestas de adjudicación
realizadas por el Gobierno de Navarra tras la valoración de
las ofertas. También se informa sobre las peticiones de
renovación de las concesiones, los expedientes de modificación
de capital social de las empresas titulares de las concesiones
que vayan a ser autorizadas por el Gobierno de Navarra”.
Buidam de contingut, el deixam buit, el Consell Audiovisual si
no li donam la força i la independència que els seus informes
tenguin aquesta vinculació, aquesta autoritat. Li donarem
autoritat moral però no la hi donarem ni executiva ni real.

Volem agrair sobradament el bon tarannà que hi ha hagut
per intentar acceptar quasi totes les esmenes que ha presentat el
Partit Popular, però les importants, les quatre importants,
queden a fora. Jo els demanaria el darrer esforç perquè aquests
informes siguin preceptius i vinculants. No hem de tenir cap
por, si un fa les coses ben fetes no ha de tenir por de res, i els
demanam aquest exercici de responsabilitat. Nosaltres som
diputats, tenim aquesta responsabilitat, en aquest cas és
legislativa. Fer les coses de manera més justa i concreta és la
nostra obligació per bé de tota la societat, i no per bé d’un
parell.

Agraïm l’acceptació de les esmenes 14270 i 14271; retiram
les esmenes 14248 i 14253, que fan referència a la renovació de
mandats, acceptam les explicacions que ens han donat;
acceptam la transacció de les esmenes 14254 i 14257, i
anunciam el nostre vot en contra dels articles 14, 16 i 20 de la
Llei de creació del Consell Audiovisual, ja que no s’accepten les
esmenes 14261, 14262, 14266 i 14267. Demanam,
conseqüentment, la votació per separat de l’articulat, ja que no
podem acceptar que es creï un òrgan com el Consell
Audiovisual que no respecti l’esperit d’independència que li
conferia el nostre Estatut d’Autonomia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. 

(Alguns aplaudiments)

En torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Mixt no hi
ha intervenció. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca no
hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari Socialista...

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Serà només una breu
intervenció, en primer lloc, com no podia ser d’una altra
manera, per agrair a la diputada representant del Partit Popular
que hagi acceptat la nostra proposta de transaccions, li ho
agraïm sincerament, i per dir-li que efectivament ens hem
acostat molt a aquesta unanimitat desitjada però malauradament
no podrà ser així. Nosaltres ja ho hem provat altres vegades, no
és la primera vegada que vostè i jo discutim sobre aquest tema;
no entenem que la característica dels informes vinculants sigui
una característica inherent al Consell Audiovisual. De fet ja ho
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he dit a la meva intervenció, hi ha molts de consells
audiovisuals europeus, cap d’ells igual; n’hi ha que tenen
aquesta facultat i n’hi ha que no la tenen, n’hi ha que tenen
simplement la facultat d’informar el Govern sobre coses
relacionades amb el món audiovisual. El que està inclòs dins la
Llei general audiovisual espanyola que va aprovar el Congrés
dels Diputats tampoc no té aquesta funció d’informar de manera
vinculant.

Nosaltres no és que entenguem que açò no hagi de ser així,
jo ja ho he dit, nosaltres entenen que açò forma part d’un camí
que s’ha de concloure, que a la llum d’una llei general
audiovisual de les Illes Balears puguem acabar donant a aquesta
autoritat independent tota la competència. Si volem realment
que sigui independent donem-li tota la competència, però feim
açò amb prudència, feim açò a poc a poc, ho feim amb seny i
sense trepitjar-nos els cordons de les sabates.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. 

Molt bé, idò una vegada esgotat el debat passarem a votació.
Han estat retirades les esmenes 14253 i 14258. 48. És així, Sra.
Llinàs? 48, idò. 

I en primer lloc votarem les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Popular, que són les 14253, 14254, 14257, 14261,
14262, 14266 i 14267, i 14200..., la 2248... No, no és així, Sra.
Llinàs?

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Sra. Presidenta, les esmenes 14253 i 14248 han estat
retirades. Les úniques esmenes que no són acceptades pels
grups que donen suport al Govern són les 14261, 14262, 14266
i 14267. Aquestes quatre esmenes no han estat acceptades ni
transaccionades, i les mantenim.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Molt bé, Sra. Llinàs. Idò passarem a votació
aquestes esmenes, les 14261, 262, 266 i 267. És així? Molt bé.

Idò passam a votació, passam a votar i votam.

Vots a favor de les esmenes, 28; vots en contra, 29. Per tant
queden rebutjades aquestes quatre esmenes.

A continuació votarem els articles als quals es mantenen
esmenes, que serien els articles 9, 14, 16, 20, disposició
transitòria única i exposició de motius.

Perfecte. Llavors a la disposició transitòria i a l’exposició de
motius no hi queden esmenes i per tant votaríem els articles 14,
16 i 20.

Passam a votar i votam.

Vots a favor, 29; en contra, 28. Per tant queden aprovats
aquests articles.

Sra. Santiago... No demana la paraula.

Finalment votarem la resta de l’articulat, al qual no s’hi
mantenen esmenes, amb les transaccions incorporades. Per tant
passam a votar...

Per assentiment queden aprovats.

Disposició addicional única i disposició transitòria única i
disposició...; aquesta està incorporada. Molt bé, idò es faculta
els Serveis Jurídics de la cambra per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries per tal que la llei en qüestió
tengui una redacció coherent.

I per tant esgotats el debat i les votacions es proclama
aprovada la Llei del Consell Audiovisual de les Illes Balears. 

(Alguns aplaudiments)

VI) Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
341/10, de constatació de censos i alous i d'extinció dels
inactius.

Passam al punt sisè de l’ordre del dia, relatiu al debat i a la
votació del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 341/10, de
constatació de censos i alous i d’extinció dels inactius.

Per presentar el projecte de llei per part del Govern el Sr.
Moragues té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
projecte de llei de constatació de censos i alous i extinció dels
inactius que avui presentam constitueix un pas més en la
modificació i el desenvolupament del nostre dret civil propi en
aquesta matèria, que segueix la línia iniciada per la Llei 8/1990,
de 28 de juny, del Parlament de les Illes Balears. Amb aquella
reforma es va dur a terme una modificació profunda de la
Compilació de dret civil especial de les Illes Balears de 1961,
que va culminar en l’aprovació per part del Govern de les Illes
Balears del text refós de la Compilació de dret civil de les Illes
Balears, Decret Legislatiu 1/1990, de 6 de setembre. 
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L’exposició de motius de l’esmentada llei 8/1990
assenyalava que per l’evident anacronisme d’aquests drets -es
refereix als censos i als alous- no semblava oportú completar-ne
la reforma aleshores en espera d’una possible i futura llei del
nostre parlament en la qual s’haurien de ponderar les exigències
constitucionals d’igualtat, justícia i respecte a la propietat
privada.

Transcorreguts 20 anys d’aquella reforma, la mesura de la
prescripció de l’article 60 de la Compilació de dret civil apareix
com a clarament insuficient davant una opinió desfavorable
generalitzada en relació amb els censos i alous d’origen
immemorial, i fins i tot davant la solAlicitud expressa de
determinades entitats locals que directament han proposat la
seva supressió. 

La Comissió Assessora de dret civil de les Illes Balears, a
petició de la Conselleria de Presidència, va elaborar una
proposta d’avantprojecte de llei de constatació de censos i alous
i d’extinció dels inactius que amb posterioritat el Govern va
assumir com a projecte de llei i que avui acaba la seva
tramitació parlamentària.

Quant al seu contingut s’ha descartat la supressió dels
censos i alous per la seva naturalesa de drets de contingut
patrimonial que no poden ser confiscats, i s’ha estimat, en canvi,
que resulta procedent l’adopció de les mesures pertinents per
facilitar la cancelAlació de les dades registrals corresponents a
aquells que hagin estat inactius o sense titular conegut des de fa
molt de temps, a vegades fins i tot des de fa segles.

Amb aquest projecte de llei es pretén alliberar el tràfic
immobiliari dels censos i alous inactius que tanmateix
entorpeixen l’atorgament de préstecs hipotecaris davant la
constatació que la finca no és lliure de càrregues i gravàmens,
encara que no existeixi un titular per a l’exercici d’aquests
últims. Es tracta, en definitiva, de depurar el Registre de la
Propietat de càrregues i gravàmens que s’arrosseguen
formalment des de temps immemorial encara que no tenguin,
com acab de dir, també des de fa temps i a vegades un titular
que sostengui el seu exercici.

La supressió esmentada s’emprèn mitjançant l’article únic
d’aquest projecte de llei, que crea el deure imposat als titulars
inscrits o als que en portin causa de comunicar al Registre de la
Propietat la vigència dels censos i alous inscrits aportant
conjuntament l’acreditació d’haver posat en coneixement dels
altres titulars de drets inscrits sobre la finca la seva intenció de
dur a terme aquest tràmit. Tot açò ho haurà de dur a terme la
persona interessada en el termini de cinc anys des de l’entrada
en vigor d’aquesta llei. L’incompliment d’aquest deure produeix
l’efecte legal de l’extinció del dret, i possibilita la cancelAlació
de les inscripcions registrals en aplicació del que estableix la
legislació hipotecària. Es respecten, idò, els principis de la
propietat privada i els termes de la legislació hipotecària, la
regulació de la qual correspon a l’Estat.

La nova regulació manté l’aplicació de les regles que sobre
la prescripció s’estableixen a l’article 60 de la Compilació de
dret civil de les Illes Balears en la seva redacció definitiva,
derivada de la Llei 8/1990, la qual cosa és particularment
necessària si es té en compte que en el cas dels alous l’únic
contingut material dels quals consisteix el pagament del lluïsme
només s’activen amb la transmissió onerosa del domini útil de
la finca que potser no ocorri durant segles.

En resum -i acab Sra. Presidenta-, senyores i senyors
diputats, el projecte de llei que avui presentam pretén la
depuració del registre de la propietat de censos i alous inactius
amb la finalitat de cancelAlar la seva constància registral i de
facilitar, per tant, el tràfic immobiliari. Vull acabar fent un
agraïment especial als grups de la Cambra per la feina feta que
ha permès millorar el text i també que aquesta llei s’aprovi amb
un altíssim consens.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Mixt? No hi ha intervenció.
Sí? Es dividirà el temps, Sra. Marí? Bé, per tant, té un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Ens trobam davant la discussió d’una llei, la constatació de
censos i alous i l’extinció dels inactius, necessària per tal de
salvaguardar la seguretat jurídica de les persones afectades i
també per tal de preservar el dret a la propietat. Ambdós
objectius corresponen a les tasques que ha de dur a terme el
Parlament de les Illes Balears. Així mateix, segons l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears en el seu article 30.27, aquest
parlament té potestat legislativa en matèria de conservació,
modificació i desenvolupament del dret civil de les Illes
Balears, per tant, forma part de les nostres responsabilitats. El
dret civil propi sigui en el conjunt de les Balears o sigui de
cadascuna de les Illes constitueix un element important en la
construcció de la nostra identitat com a país. Històricament s’ha
anat bastint un dret propi al conjunt de les Illes i cadascuna de
les Illes que ens ha arribat fins als nostres dies. Seria necessària,
emperò, una actualització d’aquest dret civil a les
circumstàncies i a les característiques de la societat de principis
del segle XXI. Es tracta de trets institucionals propis que s’han
de preservar, però que també s’han d’actualitzar. 

Aquest projecte de llei que ara discutim, el projecte de llei
de constatació de censos i alous i d’extinció dels inactius, ha de
servir per tenir constància dels censos i alous referits a
determinades finques de les Illes Balears i de l’extinció dels que
no estiguin vigents. Crec que és correcte donar-nos aquest
termini de cinc anys que planteja la llei per tal d’evitar la
inseguretat jurídica per a les persones que es trobin afectades,
però alhora  sobretot per tenir clares les càrregues a les
propietats de les Illes Balears.
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El projecte de llei que presentam davant aquest Parlament de
les Illes Balears ve a complementar l’arquitectura legal
d’aquesta comunitat autònoma, aquest projecte ha estat
completat amb l’acceptació d’una esmena presentada en
ponència per part del Partit Popular que millora el projecte que
discutim avui perquè òbviament entenem que en facilita
l’aplicació. Per tant, en conseqüència, senyores i senyors
diputats, entenem que es fa una valoració positiva d’aquest
projecte de llei en ares de la clarificació de tot aquest tema dels
censos i alous que està vinculat al dret civil de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. També per donar suport a aquesta iniciativa perquè
creim que és una llei positiva que millora la regulació existent,
tot i que també hem de pujar per expressar la insuficiència i per
tant la sensació d’insatisfacció que encara tenim quan tractam
una llei com aquesta. Per un vent, perquè cada vegada ho hem
dit quan nosaltres mateixos hem proposat millores parcials dins
la compilació, que caldria un enfocament nou, profund,
ambiciós del dret civil illenc, de cada una de les Illes i dels
components que hagin de ser Balears en comptes d’anar-ho
tocant només en aspectes parcials.

L’altra qüestió és perquè aquesta revisió dels alous que feim
cada parell d’anys millorant-ne la fesomia que tenia fa anys i fa
segles per a nosaltres és insuficient. Fa vint-i-cinc anys, l’any
85, a la reforma de l’article 63, per tant, abans el text refós de
l’any 90 ja el Grup Parlamentari del PSM-Entesa de l’Esquerra
de Menorca, en aquell moment, demanava l’anulAlació, la
desaparició de l’article 63 de la Compilació i, per tant,
l’anulAlació d’aquesta idea d’un domini perpetu dividint una
propietat entre el domini útil i el domini directe a perpetuïtat. 

Creim que s’han pres passes limitant-lo molt, és evident que
l’any 90 quan s’estableix que no tendran a efectes del lluïsme
valor les edificacions fetes en posterioritat a la constitució de
l’alou o del cens emfitèutic va haver un canvi important com la
regulació de les prescripcions, però així i tot creim que valdria
la pena fer-ne una reflexió ja definitiva. Avui aquestes ganes de
netejar el registre de drets que segurament no són cadàvers,
parlava Miquel Massot des de fa ja anys, que estan contaminant
d’alguna manera el registre amb uns drets que no són exercits,
és una millora, és una passa endavant, però ja dic, crec que
valdria la pena que dins una revisió moderna, rabiosament
actual del dret civil partint dels paràmetres que han constituït la
manera, la idiosincràsia que sempre està darrera d’un dret civil
de qualsevol país, el tenguéssim en compte i el revisàssim
d’amunt avall. Aquest és l’horitzó al qual aspiram i crec que la
pròxima vegada que vengui la Compilació ja sigui per fer un
dret de família, per fer un dret de propietat, per fer un dret
successori i per fer un dret d’obligacions i real adaptat a
aquestes novetats. 

Per altra banda, apuntar, i com darrer aspecte, no tot ha estat
negatiu evidentment d’aquesta fórmula romana, medieval del
dret sinó que també és ver que, com explica el mateix Massot i
crec que hi hem de convenir, que està darrera probablement tot
el caràcter minifundista i no hi hagi latifundis importants dins
les Illes perquè hi hagut maneres d’accedir a les propietats
encara que sigui de domini útil com que a altres bandes no s’ha
produït i s’ha mantingut (...) de la propietat, però avui al segle
XXI crec que aquest avanç l’hem d’aplaudir, però hem de
continuar treballant per arribar a revisar tots els censos vigents
a la nostra Compilació i els vigents en el Codi Civil.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara a aquestes alçades ja,
després de les intervencions en primer lloc del conseller i dels
altres portaveus, crec que no val la pena ser massa reiteratiu i
només faré referència que podem estar ben orgullosos de tenir
un dret civil propi de les nostres illes i de cada una de les Illes
i que també hem d’aprofitar aquestes ocasions per resoldre
determinats anacronismes que conté el nostre dret civil i
resoldre determinades problemàtiques derivades d’aquests
anacronismes. 

Aquest projecte de llei, aquesta llei, és un exemple per
resoldre aquestes qüestions, és un projecte de llei que ha tengut
molt de consens entre tots els grups parlamentaris i que, com ja
ha referenciat el conseller, ha tengut una esmena d’addició
aportada pel Grup Popular que vàrem consensuar entre tots que
millora aquest projecte de llei i tota aquesta llei va sense
perjudici de la prescripció que estableix la Compilació. En
definitiva volem referenciar un poc el consens i crec que no hi
ha res més a dir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Escoltades les diferents
intervencions... el Grup Popular, perdó. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Només
una intervenció breu i de cortesia per manifestar dues qüestions.

En primer lloc, per manifestar, com no pot ser d’una altra
forma, el nostre suport a aquest projecte de llei motivat per les
nombroses càrregues que en aquest moment apareixen en el
Registre de la Propietat i que graven finques i constitueixen
drets que són susceptibles de convertir-se en inscripcions sense
un efecte real, sense que tenguin un efecte pràctic, donat tot el
temps que ha transcorregut des del moment en què es va
practicar la seva inscripció inicial. Les conseqüències positives
d’aquest projecte de llei són dues: en primer lloc, perquè millora
i clarifica -ja s’ha dit aquí- el tràfic jurídic i facilita transaccions
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immobiliàries i altres actes sobre béns patrimonials; i en segon
lloc, perquè ens permet actualitzar i posar al dia la realitat
jurídica de béns i de drets; i també es fa respecte a dues
qüestions importants, respecte de la seguretat jurídica obrint un
període de cinc anys per manifestar la vigència o no del cens o
de l’alou i en segon lloc, respecte, per suposat, del dret de la
propietat.

En segon lloc, ens felicitam òbviament perquè l’esmena que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular s’hagi tengut en
compte, una esmena que evidentment completa i millora el text
inicial i que sense cap dubte permet garantir encara més el dret
dels titulars del cens o de l’alou per tal de mantenir la seva
vigència.

Res més a afegir. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Ara sí, després de les intervencions
podem entendre aprovat per assentiment tot l’articulat del
projecte de llei, la denominació del títol del projecte de llei,
l’exposició de motius, l’article únic i la disposició final, senyors
portaveus? 

Per tant, s’aprova per assentiment i es faculta els serveis
jurídics de la Cambra per fer les correccions i modificacions
tècniques necessàries. Una vegada esgotat el debat, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de constatació de censos
i alous i d’extinció dels inactius.

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

(Aplaudiments)
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