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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, abans de començar l’ordre del
dia d’avui que estava previst, aquesta presidència,
conformement amb l’establert per l’article 68.1 de Reglament
i atès l’acord adoptat per la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, en
sessió d’avui, proposa a la cambra alterar l’ordre del dia de la
sessió d’avui en el sentit d’incloure-hi el debat de tres nous
punts: debat i votació sobre la solAlicitud presentada per divuit
diputats del Grup Parlamentari Popular, amb escrit RGE núm.
2817/10, de període extraordinari de sessions per tal de
continuar desenvolupant els treballs iniciats en la ponència
creada en el si de la Comissió d’Ordenació Territorial per tal
d’estudiar la possibilitat d’assolir un ampli consens parlamentari
i social en relació amb una llei del sòl de les Illes Balears;
adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment de tramitació directa i per lectura única al Projecte
de llei RGE núm. 2819/10, pel qual s’adopten mesures urgents
per a la reducció del dèficit públic; i el darrer, debat i votació
del Projecte de llei RGE núm. 2819/10, pel qual s’adopten
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

Aquests dos darrers punts es debatran immediatament
després de les preguntes.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta alteració de
l’ordre del dia? Sí. 

I.1) Pregunta RGE núm. 2771/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a congrés sobre els drets del menor
davant les noves tecnologies.

Idò, començam amb la primera pregunta RGE núm.
2771/10, relativa a congrés sobre els drets del menor davant les
noves tecnologies.

La formula el diputat Sr. Miquel Àngel Coll i Canyelles del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Coll, té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els assistents.
Ahir mateix un mitjà de comunicació feia referència a la manca
de límits i de vigilància dels menors quan estan connectats a la
xarxa, és un tema d’actualitat per a moltes famílies, no debades
els nous sistemes generen noves conductes i generen noves
activitats, i és un deure de tots garantir la seguretat de tota la
ciutadania, en especial la dels menors davant les noves
tecnologies. 

Aquest Parlament, en un exemple de treball eficient i de
consens, va elaborar un document titulat Els drets del menor
davant les tecnologies de la informació i la comunicació, que
va comptar amb la participació a la Comissió de Drets Humans
de representants del sector públic, va comptar amb perfils
tècnics, jurídics, socials i dels mitjans de comunicació. En
aquest mateix sentit la Conselleria d’Afers Socials va organitzar
el segon congrés estatal sobre els drets del menor, una iniciativa
sota el nostre punt de vista encertada, però volíem conèixer
quina valoració en fa la consellera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Sra. Santiago, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, presidenta, bon dia a tots i a totes. Efectivament, es
va celebrar el segon congrés referit les noves tecnologies. Les
noves tecnologies i especialment la utilització de les xarxes és
un mitjà de comunicació que utilitzen molt els menors, no
només per temes d’oci sinó també per temes d’informació. El
document al qual vostè feia referència que es va fer en aquest
Parlament des del grup de Drets Humans demanava també la
participació i la implicació de l’administració pública per tal de
donar informació als pares i als professionals del risc del mal ús
d’aquests nous sistemes de comunicació. Vàrem coincidir a la
conselleria amb aquest objectiu i com vostè diu ja es va celebrar
el segon congrés amb aquestes característiques. Va dirigit a tots
els professionals que contacten amb els menors i amb els pares
dels menors perquè efectivament siguin un agent d’informació
cap a aquest colAlectiu.

El segon congrés es va centrar especialment en intimitat i
delictes informàtics contra els menors i hi varen participar 162
persones, la majoria, pràcticament 130, professionals que
treballen directament amb els menors: treballadors socials,
psicòlegs, educadors socials, pedagogs, professors, etc., i hi
varen participar professionals de psicologia, de dret i fiscals dels
menors. La valoració que en feim és positiva i pensam que hem
de continuar en aquesta línia per encertar i sobretot per donar
informació als menors dels riscs que tenen amb l’ús d’aquestes
noves tecnologies, saber-ne obtenir els beneficis, però també
valorar el risc a l’hora d’utilitzar-les. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 2778/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a ajudes al sector pesquer.

Passam idò a la segona pregunta que és relativa a ajudes al
sector pesquer. La formula la diputada Sra. Maria Antònia
Sureda del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bon
dia. De tots és coneguda la preocupació dels nostres
professionals de la pesca respecte del seu futur immediat, per
tant, la reflexió sobre la situació actual és òbvia, per això aquest
sector és beneficiari d’ajudes i de subvencions per tal de
millorar estructuralment i donar viabilitat al seu futur. Durant el
període 2007-2013 el Fons Europeu de Pesca, el FEP, l’Estat i
la comunitat autònoma havien d’invertir 28 milions d’euros per
intentar donar solucions, a hores d’ara, segons les dades que he
pogut obtenir, s’han ofert i no donat menys de 5 milions d’euros
per a aquest tipus d’ajudes. Per tant, des d’Unió Mallorquina
ens agradaria saber quan arribaran la resta dels 28 milions
d’euros que s’havien de destinar al sector pesquer per tal



4656 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 15 de juny del 2010 

 

d’assegurar i millorar el futur d’aquest sector i de la gent que hi
treballa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè ho ha dit molt
bé, 2007-2013, per tant, els comptes els haurem de fer quan
acabi el termini. Jo li vull dir que d’aquests 28 milions d’euros
corresponents al Pla financer del Fons Europeu de Pesca, 20,6
milions d’euros provenen del conjunt de les administracions, la
comunitat autònoma, l’Administració central i el Fons Europeu
de la Pesca, i els 8 restants de la iniciativa privada. Aportacions
que, com dic, s’han de fer al llarg de tot el període que encara
que és el 2007-2013, com vostè sap, a Europa funciona això que
li diuen N+2 que vol dir que tenim dos anys per començar més
tard, per tant, dos anys per acabar més tard també el pagament
d’aquestes subvencions.

En un any i mig, pel que fa a la comunitat autònoma, hem
aprovat 4,7 milions d’euros del total de les aportacions
públiques, això vol dir que en aquest any i mig de vigència de
programa operatiu ja hem aprovat el 23% de les ajudes
públiques totals de tot el període. Vull ressaltar, també, la
importància de l’aportació dels 8 milions que corresponen al
sector privat ja que en un moment com l’actual és molt
important l’efecte multiplicador que aquestes ajudes tenen sobre
l’economia que permeten, entre d’altres coses, el manteniment
o la creació de llocs de feina a les Illes Balears.

L’any 2008 vam aprovar 9 expedients, per valor de 750 mil
euros, i l’any 2009, 239 expedients, per valor de 3,9 milions
d’euros, i d’aquests només en manquen pagar uns 340.000
euros. I també falta per resoldre, perquè encara som dins el
termini de presentació dins enguany, les convocatòries d’ajudes
per a la paralització temporal de la flota d’arrossegament, per a
les inversions en vaixells i per a les campanyes de nous mercats
i promocions per un import molt pròxim als 900.000 euros. 

Recordar finalment que també a principis de legislatura
aquest govern va fer un esforç molt important per mantenir els
mateixos compromisos de l’anterior instrument d’ajudes
europees i per això vam incrementar la nostra aportació. Amb
l’anterior pla financer el Govern va assumir un 25% del total de
l’aportació pública mentre que amb l’actual el Govern aporta
més del 60% del total de l’aportació pública. Crec que açò
demostra sobradament el compromís amb el nostre sector
pesquer.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, aquesta línia
d’ajudes, com sap, està estructurada en cinc eixos i dins aquests
hi ha diferents mesures. Per exemple, l’eix número 4 que parla
del desenvolupament sostenible, recomanat especialment des
d’Europa a les nostres illes, no ha estat solAlicitat per aquesta
comunitat. De les regions de l’Estat de zones de no
convergència, on es troben les Illes Balears, som de les cinc
comunitats menys dotades, fins i tot algunes regions sense zona
costanera hi estan més que nosaltres. El 2009 es varen publicar
al BOIB ajudes per un import de 3.315.000 euros dels quals se’n
pagaren 1.356.000. Hi ha manca d’informació, les estadístiques
fetes són mínimes i no basten per poder establir un mapa
general de la problemàtica i donar solucions reals.

Els pescadors no entenen de tanta burocràcia i papers i creim
que se’ls ha d’ajudar al màxim. Des d’Unió Mallorquina creim
imprescindible que aquestes ajudes s’aprofitin i no es deixin
sense emprar, seria una greu irresponsabilitat deixar passar
ajudes provinents d’Europa per tal de donar viabilitat al nostre
sector pesquer. Li agrairíem que, com a nou conseller del sector,
s’ho fixàs com a objectiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, em sap greu, però ha
exhaurit el temps.

I.3) Pregunta RGE núm. 2769/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al programa Recupera't a
l'estiu.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 2769/10, relativa al
programa “Recupera’t a l’estiu”. La formula la diputada Sra.
Maria Lluïsa Morillas del Grup Parlamentari Socialista. Sra.
Morillas, té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras diputadas,
señores diputados. El pasado curso escolar desde la Conselleria
de Educación y Cultura se puso en marcha el programa de
refuerzo escolar “Recupera’t a l’estiu”, consiguiendo este
programa un buen resultado tras su evaluación y valoración,
además de apostar por la igualdad de oportunidades poniendo al
alcance de las familias, independientemente de sus posibilidades
económicas, un apoyo educativo para sus hijos e hijas,
impulsando también la cohesión social.
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¿Piensa la Conselleria de Educación y Cultura continuar con
el programa “Recupera’t a l’estiu”, de refuerzo escolar para el
alumnado de primero y segundo de secundaria que les han
quedado asignaturas pendientes?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Sr. Llinàs, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment el
programa que vostè mencionava és un programa que va per
evitar el fracàs escolar i l’abandonament escolar, es va posar en
marxa l’any passat, el 2009, amb uns resultats molt positius
gràcies a la colAlaboració del Ministeri d’Educació i també de
l’Ajuntament de Palma. És un programa que potencia la igualtat
d’oportunitats i va dirigit a alumnes de primer i de segon d’ESO
de centres sostinguts per fons públics, és a dir, centres públics
i centres concertats, i evidentment està per donar suport a
aquells alumnes que han suspès pràcticament tres matèries:
matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana.

Evidentment, el posarem en marxa enguany una altra
vegada, estam ja amb el tema i hi haurà cinc instituts a Palma
que el tendran, més un institut a Inca, a Calvià, a Alcúdia i a
Manacor; a Eivissa, a Vila i a Sant Antoni; a Menorca, a
Ciutadella i a Maó; i també a Formentera.

Esperam que podrem atendre un total de 440 alumnes a
Palma, 280 a la part forana, 140 a Menorca, 140 a Eivissa i 40
a Formentera. El pressupost d’aquest programa és de 282.000
euros i que evidentment ens encoratja a tirar endavant aquest
tema per una raó, i és perquè els alumnes que l’any passat s’hi
varen acollir els seus resultats en el mes de setembre varen ser
molt positius; és a dir, la mitjana de les Illes Balears era del
41% que aprovaven, els que havien fet el programa passaven al
49%, a matemàtiques; a llengua catalana aprovaven una mitjana
de 59 i els que havien fet el programa a 68; i en llengua
castellana el 56 i els que aprovaven el 69. Per tant, continuarem
amb aquest programa perquè també les famílies varen demostrar
un interès amb el programa, i així continuarem fent-ho. Crec
que és una passa més de la línia que du la conselleria.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Morillas? No vol fer ús de la
paraula.

I.4) Pregunta RGE núm. 2770/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a ajudes econòmiques per a
esdeveniments esportius.

La quarta pregunta, la RGE núm. 2770/10 no es debatrà,
atesa la solAlicitud de retirada presentada pel seu autor
mitjançant escrit 2843/10.

I.5) Pregunta RGE núm. 2772/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a remissió a la Fiscalia de l'expedient de
Son Rossinyol.

Passam a la cinquena pregunta 2772/10, relativa a remissió
a la Fiscalia de l’expedient de Son Rossinyol, que formula el
diputat Sr. José María Rodríguez del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Rodríguez, té la paraula. 

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, nuestro grupo y yo tenemos interés en saber ¿por qué
dirigió expresamente usted el escrito al fiscal, Sr. Horrach, en
vez de dirigirlo al fiscal cap de Baleares, como parece que es lo
normal?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sí, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el motiu de dirigir l’escrit al
fiscal Horrach és molt senzill: aquest és el fiscal que investiga
un cas de CAIB Patrimoni corresponent a l’anterior legislatura;
la policia judicial quan ha vengut a demanar informació a la
Conselleria d’Economia i Hisenda ho ha fet a través d’aquest
fiscal i és una fórmula per aplanar i per agilitar al màxim la
investigació.

En qualsevol cas, des del Govern no hi ha cap mena de
problema que aquest cas pugui ser investigat per qualsevol
fiscal que hi hagi a Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta. Sr. Conseller, mire, me parece, si no estoy
equivocado, que el caso CAIB Patrimonio no lo lleva el Sr.
Horrach, lo lleva otro fiscal, que se llama Sr. Subirán, a lo mejor
estoy equivocado yo, pero esa es la información que tengo. Yo
no manejo la agenda de los fiscales. Demasiadas veces hemos
acusado aquí que parecía que el Grupo Socialista manejaba la
agenda de los fiscales, yo no tengo esto.
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Hay una cuestión que es muy importante, con independencia
de quien lleve el caso, CAIB Patrimonio o la muerte d’en
Berga, la Constitución en su artículo 24 establece que todas las
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos, como usted ha
ejercido anteriormente, que además tienen derecho a un juez
ordinario predeterminado por la ley.

Esto quiere decir que cualquier reclamación judicial,
denuncia, etc., del tipo que fuere debe dirigirse al tribunal o al
órgano correspondiente atendiendo a la competencia objetiva,
territorial y funcional y en ningún caso podrá dirigirse a un juez
o fiscal determinado, tal como hizo usted el pasado martes, en
lugar de hacerlo ante la Fiscalía. Además, dejó usted en mal
lugar a su portavoz cuando terminó aquí, porque dijo que había
enviado el escrito a la Fiscalía, y todo el expediente, y usted
dirige su escrito al fiscal, Sr. Horrach, y “además me permito
adjuntarle una relación y copia de los aspectos y documentos
más relevantes” -para usted-, para el fiscal no lo sé.

El comportamiento es irregular, pretende un órgano concreto
y dirige su escrito a un fiscal, intenta que este órgano judicial
dirima este caso enviándole copia de algunos documentos, no de
todos. Elegir fiscal y mandar sólo algunos documentos es un
comportamiento irregular, propio de tramposos, propio de
trileros, no propio de un conseller del Govern de les Illes
Balears. Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Jo, Sr. Rodríguez, trobo delirant la seva intervenció, la trobo
delirant totalment. En lloc de valorar que el Govern se sotmet a
les preguntes, com no pot ser d’una altra manera, intervé en una
interpelAlació, treballa en una moció, aprova conjuntament amb
el seu grup parlamentari una comissió d’investigació d’aquesta
cambra i a més a més envia la informació, que després el fiscal
requerirà si n’hi ha més o manco, a la fiscalia corresponent, em
sembla delirant, Sr. Rodríguez, em sembla delirant que mentre
a vostè en el seu moment, quan se li demanaven explicacions de
casos molt concretes, deia que era a un lloc determinat, a una
hora determinada i en su despacho, nosaltres, Sr. Rodríguez,
aprovam comissions d’investigació...

(Remor de veus a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

... aprovam comissions d’investigació, Sr. Rodríguez, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci, senyors diputats.

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

... aprovam comissions d’investigació, contestam preguntes
concretes, donam tota casta d’informació, demostram el que
deim, mentre vostès el que feien era negligir tot això. Aquesta
és la diferència, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, per què em demana la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por una cuestión de orden, Sra. Presidenta, por alegaciones.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Rodríguez, en aquest moment no hi ha hagut cap
qüestió d’ordre. Per favor, assegui’s.

I.6) Pregunta RGE núm. 2773/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a millora de la gestió de les competències en
matèria de treball i formació.

Passam a la sisena pregunta, RGE núm. 2773/10, relativa a
millora de la gestió de les competències en matèria de treball i
formació, que formula el diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes
del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Fa pocs dies es va fer públic quins són els tres
problemes principals que en opinió dels enquestats pel CIS, hi
ha actualment a Espanya.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, Sr. Huguet. Senyors diputats, per favor,
deixin d’entrar en diàleg i deixin que el portaveu que està en ús
de la paraula faci la seva intervenció. Gràcies.

Sr. Huguet, pot continuar.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. Deia que fa pocs dies el CIS va fer públic el que els
espanyols enquestats el mes de maig consideren els tres
problemes principals d’Espanya. Amb diferència, de cada 100
respostes 8, 80, de cada 100, 80, diuen que l’atur, el paro, i 50
diuen els problemes d'índole econòmica, els 50, són 30 de
diferència.

El mes de maig, dia darrer, hi havia inscrits al registre del
SOIB prop de 78.000 persones en atur, açò són ben bé quasi
50.000 més, quan el mes de juny del 2007 va prendre possessió
aquest govern. Mentrestant, després del nomenament de la Sra.
Nájera el 2007, el 2008 es nomena la Sra. Barceló, el mes de
febrer del 2010 el Sr. Aguiló i ara, dia 4 de juny, el cessen.

En què millora la gestió de les competències en matèria
laboral aquests canvis al Govern?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades. Sr. Diputat, evidentment hi ha primerament una
qüestió bàsica, aquest govern manté una línia molt clara de feina
i en aquest sentit tant jo mateixa com el Sr. Pere Aguiló hem
treballat exactament amb el mateix equip, en la mateixa línia de
feina i per tant, poques coses poden variar, però sí m’agradaria
assenyalar-li que hi ha sinèrgies en positiu; sinergies en positiu
entre Turisme i Treball perquè fonamentalment el Pla
d’ocupació de la nostra comunitat estableix l’activitat turística
com a una activitat amb més potencial de creació d’ocupació.

En aquest sentit hi ha tres qüestions bàsiques que es poden
veure potenciades: la primera, tot el que fa referència a la
formació i a l’impuls del centre nacional de referència en
formació turística, lligant-la molt a les necessitats formatives de
les empreses, les noves titulacions de les quals hem de ser
referència; l’escola pròpiament d’hoteleria que ha de fer un pas
més en la implicació de la formació dins l’àmbit laboral de
persones desocupades i que arribi a les illes d’Eivissa i
Menorca, i també, evidentment, altres dues qüestions: tot el que
implica la part d’intermediació, que aquest també és un element
que es pot veure potenciat lligant les dues conselleries, té una
gran capacitat d’ocupar persones d’aquí i per tant afavorir-les,
i també en darrer terme, com veurem avui, la part de
responsabilitat social de les empreses turístiques a favor de
l’entorn i aquests acords estratègics com per exemple en el
sector agrari que són necessaris i obligats. Per tant en aquest
moment valoram positivament les sinergies a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, no he escoltat en
què millorarem. Les sinergies són les que eren i no m’ha dit que
n’hi hagi cap de nova. I jo no puc deixar de comparar les
competències i capacitats del Sr. Aguiló amb les seves en
matèria laboral. Sra. Consellera, no és per menys valorar-la, és
que el Sr. Aguiló -i vostè l’ha tingut de director general de
Treball- val el que val i mereix el respecte que mereix en els
sindicats i en la patronal en aquesta comunitat autònoma com a
professional. 

Crec que faré referència al Sr. Zapatero, Sr. Serrano a La
Moncloa, Sr. Valeriano Gómez, exsecretari d’Estat d’Ocupació,
tenen un protagonisme important en la modificació del mercat
laboral que no es coneix encara, però que el coneixerem prest.
Vull dir amb açò que les persones qualificades i més important
són ara i seran el pròxims mesos importantíssimes en les
decisions que es prenguin en matèria de mercat laboral. 

Per acabar -i abans que se m’aturi- vull recordar una part
dels discurs de dia 3 de juliol del 2007 del Sr. Antich: “A les
Illes Balears el problema no és la manca de feina, el problema
és la qualitat d’aquesta feina”. I continuava, equivocadament
com he dit: “afortunadament el Govern d’Espanya té el mateix
objectiu que nosaltres i ja fa un any que ha posat en marxa la
reforma laboral”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Açò era el 2007. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sra. Barceló, té la paraula.

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

La veritat és que era difícil aplaudir-lo avui, al Sr. Cristóbal
Huguet, fonamentalment per una qüestió, Sr. Diputat, les
sinergies es construeixen i el pes polític i tot el treball fet des de
la Conselleria de Treball -repetesc- tant per mi mateixa com pel
Sr. Pere Aguiló creim i ha estat fonamental i és clau en un abans
i un després en tot el que implica històricament la Conselleria
de Treball. S’han fet esforços increïbles, un pla d’ocupació
pactat amb tots els agents econòmics i socials, pactat amb tots,
on es van marcant cadascuna de les línies d’actuació i surten
amb el total acord.
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Açò feia molts d’anys que en aquesta comunitat autònoma
no passava, moltíssims d’anys i açò són les bases per anar
estructurant una economia que valori la formació i una formació
qualificada, no una formació qualsevol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

Per tant, Sr. Cristóbal Huguet, se li fa molt difícil, a vostè
justament, donar lliçons de com...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

I.7) Pregunta RGE núm. 2774/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retirada del suport econòmic a la
UIMIR.

Passam ara a la següent pregunta, que és la RGE núm.
2774/10, relativa a retirada del suport econòmic a la UIMIR, i
que formula el diputat Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Gornés té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, dimarts de la setmana passada Menorca es despertava
amb una mala notícia: les administracions responsables decidien
suspendre la catorzena edició de la Universitat Internacional
Menorca Illa del Rei, dita comunament UIMIR. 

Com vostè sap -ho hauria de saber- aquests cursos d’estiu
són de les poques iniciatives acadèmiques i formatives que
tenim a Menorca i que després de tretze anys se suspenguin
almanco a nosaltres ens sembla preocupant, però més
preocupant és que s’hagin suspès perquè el Govern balear hagi
retirat els 18.000 euros que hi aportava cada any.

Sr. Conseller, creu que suspendre aquesta iniciativa és una
bona fórmula per lluitar contra la crisi?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment no crec
que sigui una bona notícia, estic d’acord amb vostè. El fet de
suprimir qualsevol activitat que s’havia fet, com s’havia fet a
Menorca aquesta crec que era positiva, ara, vostè em demana si
és una bona mesura presa. Jo li diré que és una mesura adequada
a causa de les circumstàncies i a causa de les prioritats que
tenim. En aquests moment hem hagut de fer retallades i
evidentment hem prioritzat tots els aspectes que fan relació a

temes com poden ser els ensenyaments oficials i això és el que
ha passat amb la Universitat de Menorca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no podem compartir
en absolut les seves paraules que sigui una suspensió adequada,
una mesura adequada. 

Sr. Conseller, el mateix conseller de Cultura del Consell de
Menorca l’acusa, a vostè, al seu govern, de la suspensió
d’aquesta iniciativa acadèmica. Literalment diu: “No todas las
administraciones han estado al mismo nivel. El primero que ha
puesto problemas para que se pudiera llevar a cabo la
decimoquinta convocatoria de la Universidad de Verano
menorquina ha sido el Govern balear al descolgarse del
proyecto”.

Sr. Conseller, voldríem saber si comparteix també aquestes
expressions del conseller de Cultura del Consell Insular de
Menorca i voldríem saber també si és cert, com l’acusa el
Consell Insular de Menorca, que no han pagat vostès encara
l’aportació de l’any passat a aquesta iniciativa acadèmica. 

Sr. Conseller, en temps de crisi s’ha d’apostar per
l’educació, s’ha d’apostar per la formació i vostès fan
exactament el contrari al nostre entendre. Precisament un dels
compromisos del Partit Socialista Obrer Espanyol era no retallar
partides en educació i comprovam que fan -com ens tenen
acostumats- exactament el contrari.

Reconsiderin la seva postura, Sr. Conseller, i donin una
sortida, donin una solució a la UIMIR. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, vol fer ús de la paraula?

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, li he dit abans que era
una retallada que no desitjàvem i a més li he dit que era una
qüestió de prioritats quant a ensenyaments oficials. 

També li he de dir que també ens sap greu haver de retallar
la Universitat d’Estiu d’Eivissa i Formentera, la Xarxa Vives
d’Universitats, la Universitat Oberta per a gent major, la
Universitat Catalana d’Estiu i reducció del Programa POTU de
la Universitat, però això és una realitat, no n’hi ha una altra. 
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A més li he de dir que si nosaltres som responsables i tenim
un 23% de tot el que es paga a la UIMIR perquè funcioni,
tampoc no tenim una majoria per decidir si efectivament podem
decidir-ho. El que sí és cert és que nosaltres a mitjan novembre
ja ho comunicarem, no hem esperat després per saber si els
altres s’hi apuntaven o no, és cert que nosaltres amb
responsabilitat vàrem contestar dia 19 de novembre.

Respecte de la referència que em feia, del que l’any passat
s’havia pagat o no s’havia pogut pagar, li he de dir que no tan
sols l’any passat sinó el 2007, perquè hi ha hagut uns problemes
que, concretament la Intervenció de la CAIB no ha acceptat les
justificacions que s’havien enviat. A més, aquests doblers, els
teníem nosaltres reservats, els 18.000 del 2007, perquè el 2008
es varen pagar, i els 18.000 euros del 2009, que després tampoc
la conselleria no ha recuperat, per tant, se’ls ha quedat la CAIB.
En aquest sentit li vull dir que nosaltres teníem els doblers, el
que passa és que els interventors no varen acceptar les
justificacions que s’havien enviat.

Res més, Sra. Presidenta, Sr. Diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

I.8) Pregunta RGE núm. 2776/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del conveni signat entre el
Govern i EMAYA.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 2776/10,
relativa a compliment de conveni signat entre el Govern i
EMAYA, la formula la diputada Sra. Catalina Soler, del Grup
Parlamentari Popular.

Sra. Soler, té la paraula.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores diputats, de
cada dia es posa més de manifest a aquesta cambra
parlamentaria que n’hi ha que tenen doble vara de mesurar
jurídica, als que no han estat ni condemnats a res, els acusen i
als que han estat condemnats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler...

LA SRA. SOLER I TORRES:

...em referiré a la pregunta, però, Sra. Rado, jo m’he assegut
a un banquillo i vostè encara no, per tant... ni li ho desitjo, per
tant...ho puc dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Per tant, la pregunta es refereix a quan pensa el Govern de
les Illes Balears donar compliment als compromisos adquirits al
conveni -i no és conveni, sinó protocol, li deman la rectificació
de la pregunta, perquè no és un conveni, és un protocol- que es
va firmar entre la Conselleria de Medi Ambient i EMAYA dia
30 de juliol del 2008.

Com tots els ciutadans saben, EMAYA cobra el cànon de
sanejament als ciutadans de Palma, aquests doblers que recapta
als ciutadans de Palma EMAYA els torna al Govern perquè el
Govern inverteixi aquests doblers cobrats als ciutadans a fer
millores d’infraestructures hidràuliques o en matèria d’aigües
per al municipi de Palma. I dia 30 de juliol es va acordar que
durant el trienni 2008, 2009, 2010 i 2011, en què havia
d’acabar, s’invertirien 31.200.000 euros, amb la casualitat que
es va separar i es va decidir que la inversió el 2008 seria de
8.730.000 euros, el 2009, de 8.900.000 euros, i el 2010, del qual
ja som a la meitat, 8.070.000 euros. A dia d’avui la inversió ha
estat zero. 

Pensa el Govern complir aquest protocol o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler.

(Petit aldarull)

En nom del Govern, Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el Govern en funció
de les seves disponibilitats pressupostàries du a terme moltes
actuacions en el marc d’aquest protocol, que efectivament és un
protocol, signat el 2008. Es varen fer quatre actuacions el 2008,
nou actuacions el 2009 i se’n faran d’altres el 2010.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. Conseller, m’impressiona la seva manera de dir mentides
als ciutadans de Palma i a aquest grup parlamentari.
Efectivament que fan inversions, vostès tenen els doblers, per
començar, vostès ja han recaptat el cànon de sanejament i
EMAYA els ha pagat. D’aquest protocol, zero inversions, zero,
Sr. Conseller. La gran pregunta és: vostè, supòs que quan va
prendre possessió com a nou conseller de Medi Ambient el
primer que va fer va ser estudiar el pressupost d’enguany, sap
que li va salvar el pressupost d’enguany el cànon de sanejament
de Palma i que la inversió que ha fet encara és zero, on són
aquests doblers, Sr. Conseller?



4662 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 103 / 15 de juny del 2010 

 

Vostè creu que d’aquí al maig de l’any que ve, en què hi
haurà eleccions, haurà complit aquest protocol, Sr. Conseller?
Vostè ho creu? De què ens podem fiar els ciutadans d’aquesta
terra si amb papers firmats no compliu, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SOLER I TORRES:

...les vostres paraules són fum, fum i fum.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, vostè de fet ho ha
rectificat aquí, això no és un conveni, és un protocol, i sabrà
vostè -si ha llegit aquest protocol- que hi ha tota una sèrie
d’actuacions, però deixa ben clar que sempre es faran si hi ha
disponibilitat pressupostària i, a més a més, posa ben clar que
són pautes d’orientació sobre l’actuació de la Conselleria de
Medi Ambient i d’EMAYA.

Com li dic el 2008 es varen fer quatre actuacions per valor
de 2,4 milions d’euros; el 2009, nou actuacions per valor de 6,3
milions d’euros, i el 2010 hi ha uns 16 i busques de milions
d’euros prevists, el que passa és que amb les restriccions
pressupostàries que hi ha ara mateix, Sra. Soler, no sé si
m’escolta, es veu que no té com a interès en el que li dic, resulta
que en aquest pressupost probablement no es podrà fer tot ni
molt manco, el que passa és que la colAlaboració amb EMAYA
sempre s’ha produït, es fan aquestes inversions i a la vegada es
fan inversions des de Madrid. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.9) Pregunta RGE núm. 2766/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a desaparició de les
diputacions.

La següent pregunta RGE núm. 2766/10 és relativa a
desaparició de les diputacions, la formula el diputat Sr. Antoni
Alorda del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies al club de fans també per
aquesta acollida. Des del nostre grup hem seguit amb disgust,
Sr. Conseller, i amb preocupació el paquet de mesures que ha
aprovat el Govern de l’Estat perquè, com vostè sap, tot i
compartir-ne la necessitat, no en compartim el contingut. Per
exemple, tot i que s’ha parlat de repensar l’arquitectura

institucional i de racionalització, no s’anuncia cap mesura en
aquest sentit que avanci amb una lògica federal, ans el contrari.

Per això, hem vist amb interès la pregunta que llançava a
l’aire el Sr. Blanco, sobre la necessitat de les diputacions, de
l’administració provincial en general, en un estat autonòmic.
Ens sembla un debat oportú i convenient als nostres interessos,
no debades l’existència de cinquanta províncies perjudica
greument la nostra presència a les Corts Generals com vostè sap
perfectament. I és per això que li deman el seu parer, el parer
del Govern respecte d’aquestes declaracions del Sr. Blanco.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, serà el meu parer,
perquè el Govern no té parer sobre opinions versades per altres
membres de partits polítiques, serà el meu i per tant, serà d’una
categoria menor, però bé, jo li diré algunes coses. Crec que
efectivament s’han d’entendre les declaracions del Sr. Blanco
com a unes opinions personals posades dins aquest debat que
s’ha obert sobre el model d’administració pública que tenim a
l’Estat espanyol i sobre les duplicitats que aquest model
d’administració pública comporta. I dins aquest context, crec jo
que el Sr. Blanco va posar dos exemples: tenen sentit les
diputacions provincials avui? Va fer una pregunta retòrica, ell
no va contestar res, però ho va posar com a una opinió més per
a la reflexió pública. 

Va afegir més coses, no només es va quedar amb la qüestió
de la província, sinó que va parlar també de si tenia sentit, a
l’Estat espanyol, la quantitat de municipis existents. Hem vist
no fa massa setmanes a altres estats de la Unió Europea on,
mitjançant una llei, s’han suprimit tots els ajuntaments de
menys de 10.000 habitants. A Espanya tenim 8.000 habitants, si
això es fes, imagini’s!, només imagini l’escabetxina que es faria
d’ajuntaments només a Balears, que en tenim molts pocs, però
a comunitats autònomes com Castella-Lleó que té 2.500
habitants tal vegada amb una mesura d’aquestes desapareixeria
el 80% dels municipis.
Per tant és una cosa que naturalment no es deia perquè s’hagués
de prendre cap tipus d’acord, sinó per aportar exemples per a
aquest debat. 

De totes maneres, crec que nosaltres a Balears més enllà del
que pugui passar en la qüestió de la província, que com tothom
sap té la defensa constitucional, la província està consagrada
dins la Constitució i per tant, qualsevol debat que facem sobre
província, que vol dir sobre diputacions, requerirà una
modificació de la Constitució, i crec que, amb la que està caient,
no crec que hi hagi la temprança d’ànim necessària perquè en
aquest moment el nostre país faci una revisió constitucional. No
ens hem posat d’acord en coses molt més fàcils,
constitucionalment parlant, crec que això encara serà un poc
més complicat.
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De totes maneres, crec que la qüestió de les diputacions a les
Balears té molt poca transcendència perquè, com tothom sap
molt bé, les diputacions varen desaparèixer abans de la pròpia
Constitució, aquí, a Balears, i nosaltres, en allò que estam
embarcats des del Govern, per mor de l’aprimament aquest que
hem de fer d’administracions, és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

...a definir el nou mapa competencial amb els consells
insulars. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, Sr. Conseller, el Sr.
Blanco només llançà una pregunta a l’aire, nosaltres el que
voldríem és que els ajudàs a contestar-la, i crec que ens ha
d’interessar molt contestar que sí.

Vostè diu que és un debat que d’alguna manera ens surt, jo
diria que no, la Constitució l’únic que diu és que una llei
orgànica dirà el nombre de províncies, poden ser les 17
comunitats autònomes sense tocar la Constitució, són molts de
tractadistes que talment ho diuen i nosaltres passaríem de vuit
diputats a dotze, senzillament perquè els dos diputats per
província passarien de repartir-se en lloc de 100, se’n repartirien
34. Per tant, passar de 8 diputats a 12 no és cap beneitura, amb
independència dels 8.000 euros anuals que gestionen les
diputacions, que no desapareixerien, perquè evidentment unes
funcions que duen a terme les duria a terme una altra
administració i són importants, però podrien ajudar també en
economia d’escala.

Nosaltres crec que hem de contribuir a llevar el màxim
d’escales perquè al final repercutirà en benefici dels illencs. En
qualsevol cas, evidentment, deixar al marge d’aquesta polèmica
les illes, que si ja varen tenir molta polèmica a Menorca i a
Eivissa sobretot, amb la Diputació de les Illes Balears, ara hem
trobat un sistema molt més raonable, molt més condret per a la
nostra arquitectura institucional i que hem de defensar, que és
la dels consells insulars.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda.

I.10) Pregunta RGE núm. 2768/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incidència de la vaga de
dia 8 en l'educació.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 2768/10, relativa
a incidència de la vaga de dia 8 en l’educació. La formula la
diputada Sra. Cristina Rita de Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades. El passat dia 8 de juny els sindicats varen cridar els
funcionaris a fer ús del seu dret legítim a la vaga, per reclamar
els drets que pensen que com a treballadors poden ser lesionats.
Però un dels protagonistes d’aquell dia van ser les discrepàncies
de xifres entre els sindicats i l’administració sobre quants
funcionaris s’havien adherit o no a la vaga. Un dels sectors que
nosaltres pensam que és més sensible dins l’administració és el
de l’educació, entre altres moltes coses per la disfunció que pot
crear a moltes famílies.

I és per aquest motiu, Sr. Conseller, ara que ja han passat
uns dies i s’haurà fet un recompte més tranquil, que li volíem
demanar quina ha estat finalment la incidència que la vaga de
funcionaris ha tingut en el sector de l’educació a les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li he de contestar
que, segons els documents que nosaltres tenim a la conselleria
i la informació que tenim des dels centres, la incidència fou
d’un 15,38% a les Illes Balears. Si bé s’ha de dir que va ser un
seguiment desigual. A Mallorca va ser d’un 12,78%, a Menorca
d’un 18,56% i a les illes Pitiüses d’un 25,80%.

S’ha de dir que va ser una jornada tranquilAla i sense
incidents, com corresponia, i es varen tenir oberts els centres
amb els serveis assistencials. Sobretot es varen tenir en compte
dos punts: un, el dret dels treballadors a la vaga, per tant, ho
vàrem respectar totalment, i el dret dels ciutadans a rebre
assistència, com també corresponia.

Gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Diputada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Diputada? No vol fer ús de la
paraula.

I.11) Pregunta RGE núm. 2775/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a drets dels treballadors de l'empresa
Grupo Playa Sol.

Per tant, passaríem a la pregunta RGE núm. 2775, relativa
a drets dels treballadors de l’empresa Grupo Playa Sol que
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. Sra.
Consellera, la intervenció judicial d’un important grup hoteler
a l’illa d’Eivissa i la detenció del seu responsable han causat
gran preocupació i expectació social, especialment per les
conseqüències directes que poden afectar la imatge turística i els
més de 1.600 treballadors que té l’empresa.

Aquesta preocupació s’ha incrementat especialment en el
món sindical, que ha manifestat els seus dubtes en relació amb
la liquidesa de l’empresa i també la seva indignació per la
contractació de treballadors en situació irregular. Hem tengut
coneixement a través dels mitjans de comunicació que
l’administració judicial ha trobat finançament suficient per fer
front a treballadors i a proveïdors. No obstant això, avui encara
els empleats no han cobrat el salari del mes de maig, fet que
alerta els empleats, com dic, i també els sindicats.

Per part de l’administració és cert que s’han trobat a faltar
manifestacions dirigides a provocar una sensació de normalitat,
una sensació de control.

Des del Grup Parlamentari Popular seguim amb moltíssima
inquietud aquest fet, aquestes circumstàncies, i lluny de voler
provocar amb la meva pregunta una alarma totalment
innecessària, ens agradaria saber, Sra. Consellera, ens agradaria
conèixer, si el Govern de les Illes Balears té la mirada posada en
aquesta situació i si, en conseqüència, ha portat a terme o
portarà a terme accions dirigides a preservar els drets de les
treballadores i dels treballadors en cas que fos necessari.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. I evidentment agraïm tota la preocupació
perquè la situació evidentment és greu, després de l’operació
conjunta efectuada per la Fiscalia, l’Agència Tributària i la
Inspecció de Treball entorn aquest grup d’empreses. Per tant,
són empreses intervingudes a instàncies judicials i amb un
nomenament d’una administració judicial i amb acusacions de
delictes greus.

En aquest moment per part de la Conselleria de Turisme i
Treball els contactes han estat permanents, sobretot a través de
la Inspecció Provincial de Treball, que és qui tutela en aquest
moment els drets legals del personal; i en aquest sentit podem
fer el seguiment a aquestes dues fases en què l’administració
judicial treballa. Per una banda, tot el que implica de definició
del deute, de l’abast del deute i de la presentació del pla de
viabilitat; poder pagar els treballadors, i també, en segon lloc,
analitzar la situació legal i jurídica de tot aquest colAlectiu de
treballadors.

Concretament demà ens reunim a Eivissa, tant el director
general de Treball com jo mateixa, amb les tres instàncies:
representants dels treballadors, administració judicial i també
amb la Inspecció de Treball, que, com li diem, és qui tutela en
aquests moments els drets laborals de tota la plantilla. A fi,
d’una manera coordinada, intentant donar tot el suport que des
de la conselleria siguem capaços, de poder fer aquest seguiment,
aquest acompanyament en un procés judicial, però que
evidentment les persones, en aquest cas treballadors i
treballadores, són una de les parts més importants. Per tant,
demà farem personalment aquest seguiment, però des del primer
moment hi ha hagut aquests contactes amb les reunions amb
l’administració judicial i la Inspecció de Treball
fonamentalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per manifestar que
aquest diputat ha quedat perfectament satisfet amb la resposta
de la consellera. Jo crec que en aquest moment s’ha de traslladar
optimisme, tranquilAlitat, sensació de domini del control de la
situació i sobretot normalitat, dins la preocupació que
evidentment comporta un fet d’aquestes característiques. Això,
n’estic completament convençut, ajudarà tots aquells
treballadors i empleats que en el seu propi ésser intern es causi
una sensació millor i de menys inestabilitat i de menys
preocupació.

En qualsevol cas, ja li dic que des del meu grup i des del
Partit Popular d’Eivissa no perdem de vista aquesta situació i el
desenvolupament dels fets, i ho farem amb l’única intenció i
l’única voluntat de procurar preservar els drets dels treballadors
d’aquesta empresa, i també, com no pot ser d’altra manera, la
imatge exterior de la nostra destinació turística.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. Sra. Barceló, vol fer ús de la paraula?
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Agraïm evidentment la colAlaboració del Partit Popular en
aquest cas. Els mantindrem informats de manera personal d’així
com es vagin realitzant aquestes reunions i, sobretot, aquest
contacte directe amb els representants legals dels treballadors
d’aquestes empreses, conjuntament amb les fases en què es
vagin establint els resultats tant del Pla de viabilitat com de la
situació dels treballadors. Per tant, evidentment els mantindrem
informats i evidentment agrair aquesta pregunta i sobretot el to.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

I.12) Pregunta RGE núm. 2777/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment del Pla director de
transport ferroviari.

La següent pregunta, RGE núm. 2777/10, és relativa a
compliment del Pla director de transport ferroviari. La formula
el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, la setmana
passada vàrem fer una pregunta sobre els possibles retalls de les
inversions per part de l’Estat en temes ferroviaris i vàrem treure
tres conclusions.

Una, vostè va dir que no hi hauria retalls, no en tenia
coneixement. Avui matí hem pogut escoltar amb molta
d’atenció el Sr. Manera a un programa de ràdio i ha dit
bàsicament dues coses, que l’any que ve perillaven les
inversions en aquesta comunitat, que seria un any difícil, i que
també perillaven les inversions de l’Estat, primera qüestió.

Segona qüestió. Vostè va dir, quan jo li parlava del tren-tram
de Manacor, que es limitava a complir el Pla director sectorial
de transports. Mentida! Això és mentida, el Pla director
sectorial de transports diu que el tren dins Manacor ha d’anar
soterrat.

Tercera qüestió. Vostè va dir que els vagons... -jo vaig dir
vagons, vostè em va dir cotxes-, del metro anaven buits i que jo
en tenia molta experiència. Precisament 1.300.000 usuaris.

M’agradaria saber si vostè es manté en aquestes afirmacions
que va fer la setmana passada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, vostè em fa una
pregunta i és si seguim el Pla director sectorial de transports, i
li puc assegurar que no només el seguim, sinó que ja l’aplicam,
a més, molt activament. Venc a dir que ja s’han fet moltes obres
que ja estan executades, d’altres s’estan executant, i no només
això, sinó que l’estam desenvolupant activament perquè s’estan
fent tots els projectes per a inversions futures.

El que em sorprèn és la seva pregunta, perquè un govern que
va aprovar el Pla director sectorial de transports, però que no el
va desenvolupar, que el va canviar a darrera hora per un metro
i que, a més a més, ha fet que la nostra conselleria hagi hagut de
començar de zero tots els projectes perquè no n’ha trobat ni un,
la veritat és que em sorprèn una mica la pregunta. Però sí, li puc
assegurar que acomplim el Pla director sectorial.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies. Vostè no és aquí per sorprendre’s o
deixar de sorprendre’s, és aquí per contestar les preguntes que
li fa l’oposició i es limiti a contestar les preguntes que li fa
l’oposició!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però a més no és aquí no només per a no sorprendre-se, és
aquí per a no dir mentides, i vostè és un mentider. Perquè
s’atreveix a venir a aquest Parlament a dir que vostè acompleix
el Pla director, i el Pla director diu clarament que el tren pel pas
de Manacor a Inca ha d’anar soterrat, i vostè ha presentat un
projecte bàsic a l’Ajuntament de Manacor en què el tren va en
superfície. I vostè és un mentider! I vostè no pot enganar la
ciutadania! Es limiti a dir la veritat en aquest Parlament, que és
un poquet més seriós del que vostè es pensa.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però, a més, li diré: les seves mentides ja es passen un
poquet. Fa poc temps hi ha hagut una sentència que encara no
és ferma, que condemna una administració a haver de tomar una
infraestructura feta l’any 2000, precisament perquè no està dins
el Pla sectorial de carreteres. I vostè s’atreveix a intentar fer una
infraestructura que no està dins el Pla director. Vostè és un
irresponsable, i jo ho denuncio aquí per si qualque dia això
torna enrera, vostè en serà l’únic responsable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, Sr. Diputat, Sr.
Pastor, lament molt aquest to que utilitza vostè, em sap molt de
greu, la veritat, jo li contestaré amb un to, li puc assegurar,  molt
més temperat.

En primer lloc el Pla director sectorial...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades!

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

... el Pla director sectorial de transports parla d’un tren, i jo
no sé com encara vostè no sap que el que li plantejam al seu
poble i a tota la comarca és un tramvia. Per tant, no
s’incompleix de cap de les maneres el Pla director sectorial de
transports. És així de senzill!

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

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

Seria el primer, el soterrament seria el soterrament del
primer tramvia a tota Europa, la qual cosa seria, la veritat,
realment sorprenent. I em sap greu, perquè les sorpreses, la
meva capacitat de sorpresa no passa per la seva decisió de si em
puc sorprendre o no, Sr. Pastor, això li ho puc assegurar.

Miri, aquest govern fa la planificació del Pla de transports
ferroviari d’una manera com mai no s’havia fet, 430 milions
d’euros que es dediquen a noves línies de tram-tren a Artà, que
es dediquen a electrificar les vies, coses que vostès fins i tot
vostès varen comprar maquinària diesel el 2005 i 2006, fixi’s si
vostès el complien, al Pla director! Compram nous trens
elèctrics, es fa el tramvia de Palma que vostès també varen
posar en el Pla director sectorial de transports, l’ampliació de
tallers, el desdoblament de vies i inversions milionàries en
seguretat i comunicacions. Ara bé, és veritat que hi ha molta
diferència entre el que varen fer vostès i el que fa aquest govern,
i la diferència més grossa és que vostès ho varen fer pagar als
ciutadans de les Illes Balears i nosaltres ho fem pagar a Madrid,
perquè aquesta terra s’ho mereix.

Moltes gràcies.

(Remor de veus, petita cridòria i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies, bé, estam un poc excitats.

Senyors diputats, senyores diputades, una mica de silenci i
continuarem amb les preguntes.

I.13) Pregunta RGE núm. 2668/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pujada d'imposts.

La següent és la RGE núm. 2668/10 i és ajornada de la
sessió anterior, és relativa a pujada d’imposts i 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, senyores i senyors diputats.
Sr. President, la setmana passada o l’altra, no me’n record, vaig
dir com de passada, que hi havia una acció concertada de tots
els governs on el president era socialista per pujar els imposts
als ciutadans. I vostè va tenir una reacció immediata, perquè
això que jo ho deia de passada vostè ho va agafar com a causa
principal, i va explicar aquí que no s’havia reunit mai amb
ningú, amb cap altre president per pujar els imposts a ningú. Bé,
per tant, la pregunta pot ser fàcil o difícil, pot ser fruit d’un
acord entre tots vostès, fruit d’una conjunció astral d’aquestes
que la Sra. Pajín de vegades proclama, que vostès sense
comunicar-se arriben amb els mateixos temps a les mateixes
decisions.

Però la realitat és que divendres vostè va enviar a aquest
Parlament, el seu govern va enviar a aquest Parlament, dues
lleis que pretenen pujar els imposts als ciutadans de les Illes
Balears. Jo li continuo demanant, Sr. President, si aquesta és
una acció individualitzada del seu govern o és una política
consensuada amb tots els governs del PSOE a Espanya?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Efectivament,
vostè ja em va fer aquesta pregunta la darrera vegada que vaig
comparèixer en aquest Parlament, i ja li vaig contestar que
efectivament no hi ha cap tipus d’acord entre les comunitats
autònomes del Partit Socialista per actuar d’una manera o altra
en matèria impositiva; igual que tampoc no ens hem assegut ni
amb na Merkel, ni amb el president dels anglesos, ni
absolutament amb ningú, i tots ells en aquest moment també
duen a terme tota una sèrie de mesures en relació amb aquests
temes.
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La comunitat autònoma de les Illes Balears té una sobirania
respecte de determinades actuacions i competències, i com a
president d’aquesta comunitat autònoma i com a Govern
d’aquesta comunitat autònoma, l’exercim, purament i
simplement.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li he de dir, Sr. Antich, que
serà un acord o serà una casualitat, però allà on governen vostès
naturalment pugen els imposts, com està sobradament
demostrat, i a totes les comunitats on governa el PSOE,
efectivament, els ciutadans hauran de pagar més imposts.
Alguns han dit, i jo crec que amb encert, que té una finalitat
exculpatòria aquesta pujada d’imposts; com que hem hagut de
perjudicar els pensionistes; com que hem hagut de retallar el sou
als funcionaris; com que perjudicam les classes més modestes,
hem de fer un gest colAlectiu per demostrar que nosaltres no som
així, que nosaltres, com va dir la Sra. Armengol en certa ocasió,
que paguin els rics!

Però aquest problema, Sr. President, no se solucionarà així,
no se solucionarà amb més imposts, i llavors tendrem ocasió de
debatre-ho, se solucionarà principalment retallant més dèficit,
retallant més despesa corrent, retallant més despeses
innecessàries, contenint la creació de llocs de feina i moltes
altres mesures absolutament necessàries que vostès ni han pres
ni fan comptes prendre, a la vista de les decisions que aquí ens
duen.

Per tant, Sr. President, li he de dir en nom del Grup
Parlamentari Popular i en nom de molts de ciutadans de les Illes
Balears, que estam segurs que la solució dels mals de la nostra
economia, estam segurs i convençuts que les solucions als mals
que patim i a les dificultats econòmiques per les quals
travessam, no són a incrementar els imposts, que al final són uns
limitadors del consum i dificulten i impossibiliten la recuperació
econòmica, les solucions són a una altra banda que vostès no
volen mirar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el Sr. Antich.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Fiol. Miri, ja que em
diu això de les comunitats autònomes, el que sí vaig veure
divendres passat a La Vanguardia, va ser que el Sr. Rajoy
prohibia a les comunitats autònomes del PP que pujassin
imposts, que pujassin l’IRPF. Això no ha passat mai dins el
Partit Socialista. A mi ningú no m’ha dit si havia de posar
imposts o no n’havia de posar.

Perquè clar, és molt important entendre què significa un
estat de les autonomies, i vostès encara no ho han entès això.
Vostès encara funcionen com si això fos una central i la resta
fossin simples delegacions. I això no és així, això no és així!
Això és un estat federal i, per tant, les comunitats autònomes
tenim determinades...

(Remor de veus i petita cridòria)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

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

Sí, ja sé que això no els agrada.

... tenim determinades competències i exercim aquestes
competències. Per tant, al president de la comunitat autònoma
ni el Sr. Rajoy ni el Sr. Zapatero li diu què ha de fer en matèria
impositiva i amb les seves competències, perquè jo estic per
defensar els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

I no em parlin d’imposts i no em parlin de si nosaltres sabem
o no sabem el que hem de fer, miri, escolti, l’anterior
legislatura, quan jo vaig entrar, vaig haver de pagar 25.000
milions de pessetes d’un impost que posaren malament vostès,
i eren vaques  grasses! 25.000 milions de pessetes, ciutadans i
ciutadanes, d’un error brutal de vostès.

I ara defens que efectivament la Sra. Merkel no ens posi un
impost que afectarà el turisme d’aquesta comunitat autònoma.
I no he vist que vostès sortissin i diguessin res d’això, crec que
no els preocupa, a vostès mai no els ha preocupat el turisme, a
no ser per intentar guanyar vots, però mai no han tengut cap
tipus de preocupació.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Remor de veus)

Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar
el procediment de tramitació directa i per lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 2819/10, pel qual s’adopten
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

A continuació, passam a l’adopció d’acord sobre la proposta
de la Mesa d’aplicar el procediment de tramitació directa i per
lectura única al Projecte de llei RGE núm. 2819/10, pel qual
s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.
Abans de debatre aquest projecte de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa, de tramitació directa i de lectura única.
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Es pot considerar acordat aquest procediment de tramitació,
per assentiment?

No.

Molt bé, idò passaríem a votació. Un moment, senyors
diputats. Per tant, passam a votar ...

(Remor de veus)

Senyors diputats, s’ha tocat el timbre, tot i que no s’hagi
escoltat des d’aquí dins, però sí que s’ha tocat.

Passam a votar i votam.

27 sí i 27 abstencions. Per tant, tornam a votar, no.

(Remor de veus)

Es dóna per aprovat tal com estava plantejat.

Debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 2819/10,
pel qual s’adopten mesures urgents per a la reducció del
dèficit públic.

Per tant, passaríem al debat i votació del Projecte de llei
RGE núm. 2819/10. I primerament hi haurà la presentació, per
part del Govern, del projecte de llei.

Sr. Manera, té la paraula.

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

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El projecte de
llei que avui presentam en aquesta cambra configura un paquet
de noves mesures que s’afegeixen a les ja establertes pel Govern
i que vénen a reduir encara més el pressupost del present
exercici en relació amb els comptes públics de l’any 2009.

El Govern, quan va presentar, també en aquesta cambra, els
pressuposts per a l’any 2010, ja havia fet un dur exercici
d’austeritat; havíem plantejat la reducció d’empreses públiques,
la congelació de salaris d’alts càrrecs per tercer any consecutiu
i una retallada pressupostària de 220 milions d’euros.

La mitjana de caiguda del pressupost de la comunitat va ser
del 6%, amb retallades del 15% a la majoria de les conselleries
i fins i tot del 40% a determinats ens públics. Únicament van ser
excepcions a aquestes caigudes tan dràstiques les conselleries
amb perfil social, es varen retallar però a un nivell inferior al
que acabo d’expressar, em referesc a Salut, a Educació, a Afers
Socials i a Turisme, per la seva importància econòmica. Podem
dir que el Govern es va avançar als pressuposts actuals a la
retallada decretada per l’Estat mesos després.

Doncs bé, ara s’afegeix a aquesta reducció pressupostària
una nova retallada que sumada són 103 milions d’euros, situació
que fa que la contenció pressupostària per a l’actual exercici
2010 sigui del 8% sobre el 2009.

No ens plau haver de dur a terme actuacions tan dures, però
ara no ens queda més remei que ser coherents, d’una banda,
amb la política que exigeix la Unió Europea per sortir de la crisi
i fer més forta la moneda comú, i d’una altra banda, donar
resposta a les mesures que el Govern de l’Estat ha dut a terme
per adaptar-s’hi, i que exigeixen de les comunitats autònomes
un esforç paralAlel i addicional.

Amb la normativa que aquí presentam, acomplim i
complementam la norma estatal de mesures extraordinàries, el
projecte de llei respon a la necessitat d’adoptar mesures per
acomplir el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual el Govern de
l’Estat determina mesures extraordinàries per a reducció del
dèficit públic. Nosaltres hem anat una mica més enllà i hem
complementat aquestes mesures amb altres per a un compliment
més estricte del principi d’estabilitat pressupostària.

A més, el projecte de llei permet que a un futur pròxim
pugui ser completat amb properes normatives que incloguin
mesures de caire tributari.

Altres característiques principals de la normativa són el
manteniment de l’escala autonòmica de l’IRPF de l’any 2010 i
la previsió de recuperació gradual del nivell retributiu, una
vegada complerts els objectius d’estabilitat establerts pel
Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Malgrat aquest paquet de mesures per reduir el dèficit, el
Govern continua en paralAlel executant una decidida política
d’inversió pública, que dóna al teixit productiu de les Illes
Balears l’aire que necessita en els moments de crisi que vivim.
El Govern, com ja s’ha anunciat en distintes ocasions, garanteix
una inversió pública de 900 milions d’euros l’any 2010, dels
quals 500 són en procés d’execució amb pressupost propi i 200
per a inversions estatutàries, corresponents al 2009 i en procés
d’execució en el 2010.

Però tornant a la descripció de les principals mesures
contingudes al projecte de llei de mesures antidèficit, la primera
d’aquestes és la reducció de les retribucions del personal al
servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears i ens del
sector públic autonòmic; ens referim tant al personal de serveis
generals, com al docent, excloents el dels centres concertats,
que aniran amb un decret, i l’estatutari, que presta servei a la
sanitat, afectarà tant al personal funcionari com al personal
laboral i als treballadors dels ens del sector públic autonòmica,
inclosos els consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic.
Aquesta minoració serà efectiva a partir del dia 1 de juny.
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Per calcular aquesta reducció del 5% s’ha de tenir en compte
que s’aplicarà a cada concepte retributiu. El conjunt de
retribucions que experimentarà una reducció global del 5% està
integrat pel sou i triennis corresponents al grup, al subgrup en
que es trobi classificat el cos o a l’escala a la qual pertany el
treballador; el complement de destinació corresponent al lloc de
feina que s’ocupi; el complement específic assignat al lloc de
feina; el complement de carrera professional, quan
correspongui, i els complements personals i transitoris de
productivitat i gratificacions per serveis extraordinaris.

Quant a les retribucions dels alts càrrecs, aquestes baixen
entre un 9 i un 7%, ajustant-se a la taula marcada pel Ministeri
d’Economia i Hisenda. La reducció s’aplicarà seguint l’escala
decidida per l’Estat, també a partir de l’1 de juny del 2010. Així,
el president del Govern veurà les seves retribucions reduïdes un
9%; els consellers i membres de la Sindicatura de Comptes, un
8, i la resta de càrrecs, un 7. Dins aquesta categoria s’inclouen
els directors generals, secretaris generals, directors i gerents
d’empreses públiques, assessors, membres del Consell
Consultiu, reducció aplicada a les indemnitzacions també per
assistència a sessions de consells d’administració.

En un altre ordre de coses, l’actual projecte de llei estableix
que la Conselleria d’Economia i Hisenda haurà d’emetre
informe sobre repercussions pressupostàries i compromisos
financers relatius a expedients de contractes de colAlaboració
publicoprivada o de concessió d’obra pública el valor del qual
superi els 6 milions d’euros.

D’altra banda, els pressuposts de les entitats del sector
públic es redueixen un 5%. Ja saben que hi ha hagut un anunci
per part del president d’una reducció efectiva del nombre
d’empreses, pràcticament a la meitat, però pensam que aquesta
mesura quedaria coixa, quedaria sense la força necessària sense
que hi hagués una reducció efectiva ja el 2010 de pressupost
d’aquestes entitats. El que fem amb això és detreure del
pressupost de les empreses públiques les despeses financeres,
les amortitzacions de capital i els interessos, i sobre el saldo
restant es detreu el 5% corresponent. D’aquesta manera hi
haurà, per tant, una capacitat d’estalvi en aquest cas concret de
l’ordre de 33 milions d’euros.

Finalment, s’autoritza la creació d’una central de
contractació per obtenir economies d’escala, per centralitzar
contractes d’obres, serveis i subministraments i obtenir,
diguem-ne, preus i negociacions més competitives. El conjunt
d’aquestes mesures, com deia al principi, suposen 103 milions
d’euros que, sumats als 220 de retall que ja vàrem fer el 2010,
configures una quantitat superior als 300 milions d’euros que
colAloca la comunitat autònoma en el 2010 pràcticament a
l’escenari escaient de dèficit públic, és a dir, fregant el 3%, que
és el que es demana des del Consell de Política Fiscal i
Financera.

Saben que això ha d’anar a un pla de sanejament que es
presenta al Consejo de Política Fiscal y Financiera; això, un cop
aprovat aquest pla de sanejament, el pla d’equilibri s’acaba
aprovant pel Consell de Ministres i d’aquí se’n va al Banc
d’Espanya, que és qui atorga els permisos corresponents per
emetre deute públic.

Les mesures que els proposam estan d’acord amb el que es
fa a altres indrets, a totes les economies europees, pràcticament
a totes elles, de signe ideològic dispar, actuen amb mesures
consemblants de retallada del pressupost, d’ajustament dels
dèficits i de reassignació dels recursos, independentment que hi
hagi polítiques fiscals en casos sí i en casos no, la major part
dels països adopten també polítiques fiscals al respecte.

En definitiva, aquest és el projecte que presentam i que
esperam que rebi el suport de la cambra per tirar endavant
aquesta contenció pressupostària.

Gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Per fixar posicions, Grup Parlamentari
Mixt?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
som a la discussió d’una qüestió ja debatuda en aquesta cambra,
vàrem tenir un debat fa molt poques setmanes, fa molt poc
temps sobre la qüestió i sobre el retall de dèficit, a través d’una
compareixença del president, i és coneguda, per tant, la postura
de cada grup polític, i el conseller ha explicat perfectament el
contingut concret de la llei que es du a aprovació. Es tracta
d’una llei per eixugar un dèficit que s’ha calculat al voltant de
103 milions d’euros.

Unió Mallorquina ja va manifestar i ja va posar damunt la
taula que el nostre vot seria favorable i que donaríem suport a
aquesta mesura, que ens pareixia adequada. En aquest moment,
només reiterar arguments i manifestar que hi ha tres motius
essencials pels quals Unió Mallorquina donarà suport a aquesta
mesura.

El primer motiu és una qüestió de responsabilitat, de donar
estabilitat en moments de dificultats econòmiques greus, és una
qüestió de coherència i de vocació de govern. Hem de tenir la
mateixa actuació estiguem a l’oposició o estiguem al Govern i
consideram que qualsevol govern, la majoria dels governs el
que fan és estrènyer-se el cinturó, i per tant si ara es tracta de
donar solucions aquesta és una llei que es pot considerar
insuficient, però que dóna una solució concreta a aquesta
necessitat, a aquesta crida a estrènyer-se el cinturó, a davallar el
dèficit públic de les administracions i molt concretament, en el
nostre cas, de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El segon argument, el segon motiu del nostre vot, el
compliment de la legalitat. Aquí es tracta d’adaptar un decret
llei estatal de reducció de retribucions o almanco es tracta
parcialment de fer això. És, per tant, una adaptació de la
normativa estatal, que no ens agrada aquesta normativa estatal,
que la podem criticar, que fins i tot des d’Unió Mallorquina
proposaríem que es combatés legalment -legalment, vull dir a
través dels instruments jurídics pertinents, és a dir, a través d’un
recurs d’inconstitucionalitat per invasió de competències en
matèria de la capacitat d’autoorganització i de fixació dels
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nivells retributius del propi personal al servei de l’administració
pública-, però que, mentre això sigui una llei en vigor, s’ha
d’acatar, ens agradi més, ens agradi manco.

Evidentment, aquest decret llei s’insereix dins una política
estatal d’un govern, del Govern presidit pel Sr. Zapatero, per un
govern socialista a Madrid, que nosaltres ja hem dit i ho volem
reiterar que és una política erràtica, presidida per l’improvisació
continuada i que, per tant, du a l’Estat espanyol, al conjunt de
l’Estat, a una situació molt preocupant on no hi ha solucions, on
no hi ha capacitat de resposta, sinó simples brindis al sol, sense
un full de ruta i sense una línia coherent que doni realment una
resposta adequada a aquestes situacions difícils.

I el tercer motiu, el tercer motiu del nostre vot favorable és
que apostam per aprimar l’administració, apostam pel retall de
la despesa, per la contracció pressupostària; ja hem dit que tal
vegada sigui insuficient, però sí que vàrem constatar al debat de
la compareixença que era una primera passa, una primera passa
en positiu, i si aquesta primera passa ens acosta a un horitzó, a
uns objectius adequats de reducció de despesa, no entenem per
què no li podem donar suport, li hem de donar suport com a
primera passa, possiblement n’hi haurà d’altres, hi haurà
segones passes, perquè realment la situació econòmica i
financera és molt preocupant i per tant tal vegada serà necessari
adoptar altres mesures d’aquest tipus per lluitar contra la manca
d’ingressos i la crisi econòmica.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Seguidament, pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La llei
que aprovam avui és producte del decret llei aprovat pel Govern
de l’Estat, amb les anomenades mesures per accelerar la
reducció del dèficit, i que va ser ratificat, com recordarem, per
una majoria mínima del Congrés dels Diputats.

Des del Grup Parlamentari del BLOC i PSM-Verds ja hem
dit que assumim que la situació és difícil i assumim que hi cal
fer front, i també hem dit que les mesures preses pel Govern
espanyol no eren les adequades. Al nostre parer, hi havia
alternatives clares a fer recaure el pes d’aquesta crisi econòmica
sobre els pensionistes, sobre els treballadors del sector públic i
sobre les persones dependents, sense oblidar també la retallada
que s’ha fet a les corporacions locals o als projectes de
cooperació, per exemple. En definitiva, es fan caure les
retallades sobre els sectors més febles i que, a més, no han
provocat la crisi.

No entraré a fons en la crítica i l’anàlisi de les mesures del
Govern de Rodríguez Zapatero, ja ho hem fet a la
compareixença de la setmana passada del president, però sí que
convé recordar algunes qüestions, perdó, de fa dues setmanes,
sí que convé recordar algunes qüestions, com deia. Així, s’ha de
dir que alguna d’aquestes mesures més justes serien, per
exemple, que l’esforç per fer front al dèficit també l’han de fer
les rendes més altes, un debat que, per cert, el Govern de l’Estat
ha esquivat totalment i simplement no hi ha volgut entrar. És
més encara, ni una sola de les mesures va en la línia de lluita
contra el frau fiscal, resulta que l’Estat espanyol és un dels
estats europeus amb menys capacitat fiscal, curiosament; els
propis tècnics d’Hisenda han valorat en 38.000 milions la
capacitat recaptadora perduda per no prendre mesures contra el
frau fiscal. Una altra manera de sortir del dèficit tampoc tenguda
en compte pel Govern de Madrid, el contrari, el Govern
espanyol ha reduït els recursos de l’Agència Tributària per
lluitar contra el frau fiscal en un 6%.

Tampoc no hi ha cap mesura sobre el mercat financer, la
política bancària injectant doblers a les promotores que inflaren
la bombolla immobiliària ajudaren i molt a l’actual crisi; ara,
l’economia productiva, sobretot petites i mitjanes empreses, veu
que no pot disposar dels crèdits necessaris malgrat l’aportació
del Govern espanyol de doblers públics als bancs. Per què no es
planteja una estricta regulació del mercat bancari, ni taxes per
les transaccions financeres internacionals ni contra els paradisos
fiscals?

El debat de retallades i més retallades ens du a una important
reflexió: el portaveu del Partit Popular, la pregunta que feia al
Sr. Antich, a la sessió de control, deia que hi ha d’haver més
austeritat, més retallades. Fins aquí estam d’acord, són temps
d’austeritat, d’esforços colAlectius, però hi ha uns límits. Els
serveis públics bàsics no han de patir, i si seguim amb les
retallades actuals, si seguim rebaixant el dèficit públic permès,
si seguim en la línia que el Sr. Fiol avui apuntava, que la dreta
apunta en general, pot arribar un moment en què es vegin
afectats serveis com l’educació, com la sanitat, com serveis
socials o el transport públic.

Per tant, quan les mesures d’austeritat i de retall no són
suficients, i en aquests moments el Govern de les Illes Balears
ja ha fet molta feina en aquest sentit en el passat pressupost i en
aquest, com deia quan aquestes mesures no són suficients ens
hem de plantejar seriosament la millora dels ingressos. És un
debat en què, agradi o no, s’haurà d’entrar.

Hi ha un altre tema en l’aplicació d’aquest decret llei que
hem de recordar obligatòriament. Les Illes Balears, com deia, ja
han fet un esforç enorme per contenir la despesa, i hem
concentrat la major part del pressupost en educació, en sanitat
i en serveis socials. S’ha fet per tant un esforç suplementari
perquè no acabin patint les retallades precisament els serveis
bàsics fonamentals per als ciutadans, enllaçant amb el meu
anterior paràgraf, esforç molt més meritori si tenim en compte
el dèficit històric de finançament que hem patit i que l’Estat,
hagi governat el PP o hagi governat el PSOE, mai no ha volgut
solucionar. Per això les institucions d’autogovern de les Illes
Balears hem d’exigir unànimement que es tengui en compte el
nostre esforç de reducció de pressupost que ja hem fet, i que
s’afegeix al dèficit històric de finançament sobretot en àrees
com sanitat i com educació. 
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No podem, per tant, acceptar sense emperons un
posicionament seguidista a Madrid de retallades i més retallades
per les equivocacions que el mateix govern de l’Estat ha fet en
matèria econòmica. Tampoc no podem acceptar el discurs de la
dreta que el dèficit, la culpa del dèficit, és que tenim comunitats
autònomes, perquè aquest és un discurs que la dreta està
introduint en aquests moments, quan precisament el gruix
pressupostari del sector públic correspon a l’Estat, i quan les
comunitats autònomes han estat tan importants per al
desenvolupament del país, per al desenvolupament per exemple
dels ajuntaments o, en el nostre cas, dels consells insulars.

Ara, per tant, totes les comunitats autònomes ens veim
obligades a aprovar aquestes mesures per imperatiu legal i per
responsabilitat de govern. Madrid, País Valencià, Galícia,
Catalunya, Extremadura o Andalusia ja han anat aprovant els
seus propis decrets lleis. Per tant avui el Grup Parlamentari
BLOC i PSM-Verds donarà suport al projecte de llei pel qual
s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic,
per responsabilitat de govern en el cas de les mesures pròpies,
i per imperatiu legal en el cas de les mesures imposades des de
Madrid. 

Com deia, les mesures que aprovam per mor del decret llei
estatal, les hem de complementar amb les nostres pròpies
mesures, però en tot cas la nostra discrepància amb les
actuacions de Madrid són..., perdó; en tot cas, malgrat aquesta
discrepància amb les actuacions de Madrid, som responsables
com sempre ho hem estat. Per tant complirem els nostres
compromisos i continuarem treballant per recuperar per a les
Illes Balears una època de bonança basada en el
desenvolupament sostenible, l’economia productiva i el benestar
social. Per això ens hem de sumar a l’esforç que més enllà de
les mesures que vénen imposades des de Madrid el Govern de
les Illes Balears ha dissenyat per sanejar la nostra economia.
Les mesures són, al nostre entendre, difícils, però necessàries i
ajustades a la nostra realitat econòmica i social, i decidides per
tant a afrontar la problemàtica amb què ara ens trobam. 

A diferència del que no ha fet el Govern espanyol aquí
proposam la millora dels ingressos de la comunitat autònoma,
fent èmfasi en la fiscalitat per a les rendes més altes i en la
fiscalitat mediambiental. Avui no són objecte de debat aquestes
mesures fiscals, però com he dit abans és necessari
complementar les mesures de retallades, les mesures
d’austeritat, amb una millora dels ingressos o, en cas contrari,
existirà el perill real de retallades dels serveis públics bàsics. En
els pròxims mesos, per tant, s’hauran de tramitar i debatre les
altres dues lleis que es varen aprovar en el passat Consell de
Govern, la d’establiment d’un impost ecològic a grans empreses
contaminants, i les mesures fiscals sobre les rendes altes. S’ha
aprovat també una retallada pressupostària del sector públic:
totes les empreses públiques hauran de fer un esforç de
contenció reduint el seu pressupost un 5%; per cert que
s’afegeix que a la reducció que en els pressuposts a principi
d’any ja varen fer amb una oscilAlació d’entre un 6 i un 15%,
dependent de les empreses públiques. 

També, a diferència del que no ha fet el Govern espanyol,
hem entrat a la racionalització de l’administració; ja s’havia
començat a fer i ara continuam incidint en aquest tema reduint
més el sector públic i el nombre d’alts càrrecs de
l’administració. Finalment, i a diferència també del que s’ha fet
a Madrid, hem procurat afectar mínimament les inversions, que
han de ser uns dels motors de la recuperació econòmica. Hem
assegurat les inversions per a la millora del transport públic, les
inversions mediambientals i en infraestructures educatives i
sanitàries. 

En definitiva, el que estam fent en aquests moments és fer
front a les adversitats, i tenir la voluntat política i la capacitat
suficient per aplicar un paquet de mesures propi, clarament
progressista i per donar resposta a les necessitats socials dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. Precisament ara
no només no és el moment que la política passi a un segon
terme, sinó que en aquests moments de crisi és quan la política
ha de ser ben clara i coherent, i ha de presentar propostes
valentes. 

En definitiva, des del BLOC per Mallorca i PSM-Verds
manifestam el nostre desacord amb tot allò que suposi una
retallada en els drets socials i a l’estat del benestar, però a la
vegada no caurem en la demagògia pròpia de la dreta, i
continuarem treballant per un país més pròsper i més just. En
aquest sentit continuarem actuant des del principi de la lleialtat
mútua al govern de pacte, des de la ferma voluntat de
compliment dels compromisos programàtics i des de la
responsabilitat davant la ciutadania d’aquest país. En això
estam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, hoy se nos presenta por el Govern un plan de
austeridad que pretende ahorrar más de 100 millones de euros
y yo no voy a entrar en el análisis concreto de las medidas, que
ya fueron adelantadas hace muy poco tiempo y desde esta
misma tribuna por el presidente del Govern y que han sido
explicadas ya anteriormente por el Govern. Considero que mi
posición en el debate debe ser ir algo más allá y hacer una breve
reflexión sobre qué es lo que está pasando, porque la velocidad
de los acontecimientos y cambios que estamos viviendo a veces
nos impide entender qué es lo que estamos haciendo y darle la
dimensión que corresponde, con la responsabilidad que supone.
Asumo el riesgo de aburrirles a base de trascendencias, pero
como ya saben, señoras y señores diputados, por cierta
deformación me gusta releer las actas de sesiones
parlamentarias de otros siglos, gracias a la facilidad que nos da
el invento del escáner, porque veo en ellas más que en los
libros, pues los latidos de la vida política y los problemas
cotidianos de cada momento de nuestro pasado, que a fin de
cuentas nuestro pasado es nuestra naturaleza, porque los
hombres, como decía Ortega, más que naturaleza tenemos
historia. 
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Por eso en esa tradición, en esa tradición que situaba las
intervenciones de nuestros parlamentarios casi siempre en situar
dentro de lo que es el marco sociopolítico cada particular
debate, hoy no sólo me dirijo a sus señorías también, sino
además al Diario de Sesiones porque quisiera dejar en él, por la
brevedad que impone este trámite, una reflexión de este marco
sociopolítico en que se traen a la aprobación de esta cámara las
medidas de austeridad por parte del Gobierno, puesto que de
otra manera no se puede entender.

Y es que aquí hoy no solamente aprobamos unas medidas de
austeridad, sino que asistimos a dos cambios profundos en dos
trayectorias largamente asentadas en nuestra cosa pública. En
primer lugar asistimos al principio del final de la tendencia al
endeudamiento por parte de las administraciones públicas y, en
segundo lugar, nos encontramos con un cierto freno al
desarrollo de lo que era y de lo que es todavía el estado social.

Por lo que respecta a la tendencia al endeudamientos nos
toca referirnos aquí a la administración autonómica, pero no ha
habido administración que haya resultado ajena a este proceso,
ni la central, ni la municipal, ni ninguna otra, tal vez porque la
brevedad cuatrienal de los ciclos electorales ha hecho que se
haya gobernado las más de las veces pensando en las fechas de
los comicios que en proyectos a largo plazo para beneficio del
ciudadano. Las etapas de expansión no se han aprovechado
tampoco para enjugar la deuda e invertir en desarrollo, sino
muchas veces para acelerar el gasto y también los fastos, y es
que el dios elecciones ha sido ese becerro de oro que ha
devorado nuestros superávits sin rumiarlos en cosa de provecho.
Las urgencias electorales han venido creando una mentalidad
según la cual la eficiencia y la eficacia de un gobierno se han
venido midiendo en metros cuadrados de hormigón. La
dimensión de la simpleza en que nos hemos estado hundiendo
ha alcanzado su cenit cuanto la pregunta crítica a un gobierno
a la hora de hacer balance no es qué ha hecho para mejorar
nuestra sociedad sino qué ha construido. Mi crítica a esa
mentalidad no es de carácter medioambiental, al menos no
exclusivamente en este momento, sino simplemente intelectual.
¿Cuál es la escala de valores que pretendemos inculcar a los
ciudadanos? ¿Cómo podemos sostener que un gobierno sólo es
eficaz si junta un determinado número de ladrillos?

Recuerdo cuando a un gobernante de esta comunidad se le
preguntaba en esta misma tribuna cómo iba a pagar grandes
obras públicas si, pese a estar en etapa expansiva, no tenía
consignación presupuestaria. La respuesta era “no se preocupen,
ya se pagarán”, lo que traducido al román paladino significa “el
que venga detrás que arree”. Hoy nos puede parecer una frase
sacada del pleistoceno de la política, pero es cuestión de hacer
tres años, apenas, que se pronunciaba en esta misma tribuna,
tres o cuatro años. 

Dadas las circunstancias, una de las buenas cosas que
podemos sacar de estos malos tiempos es que hay un consenso
generalizado acerca de que no se puede seguir así, que es
necesario fijar límites al déficit de lo público. La gravedad de
los acontecimientos ha acelerado la conversión colectiva hacia
ha austeridad como principio básico de la actuación de la
administración pública; ahora, debemos cuidar y evitar que
quienes paguen las consecuencias de esa austeridad sean los
ciudadanos que reciben servicios y ayudas de esa
administración.

Tenemos también la obligación de mantener el nivel de
responsabilidad necesario para explicarlo a los ciudadanos, y en
esa obligación no puede haber el menor resquicio a la
demagogia. Si no tomamos conciencia todos aquéllos que
tenemos una responsabilidad pública de que el interés colectivo
nos prohíbe terminantemente cualquier tipo de demagogia con
todo aquello que signifique debilitar los recursos públicos, será
muy difícil lograr los importantes objetivos que tenemos por
delante y acabaremos desprestigiando lo público que sostiene en
buena parte el interés del ciudadano.

No va a ser un camino fácil, pero hemos de entender que la
austeridad que predicamos en una institución, en un lugar, deber
ser extensible a todas las demás. No podemos sostener que un
ayuntamiento debe ser austero según gobiernen tirios o
troyanos; o que las medidas de austeridad que se exigen a los
miembros de un gobierno o de un consell no sean aplicables a
la oposición. Puede ser necesaria la reducción de cargos
públicos, pero más importante todavía es emprender una
racionalización de las distintas administraciones públicas,
aclarando competencias y distribuyendo funciones de forma
razonable y eficiente, y ese es el gran reto del tiempo inmediato.

Por lo que respecta a ese freno que decía al principio de mi
intervención que sufre el estado social, desde luego hemos de
tener en cuenta que en los últimos 200 años hemos
evolucionado de un estado que dejaba pasar y hacer porque el
mundo iba por si solo, a un estado que ha regulado las
condiciones de trabajo del capitalismo industrial, que se ha
preocupado por extender una educación obligatoria y gratuita,
una asistencia médica universal, y por ayudar a la subsistencia
de quienes acaban su vida productiva mediante un sistema de
pensiones. Y todo ello, naturalmente, reduciendo los márgenes
de beneficio capitalista, que hoy en día clama porque se le
reduzcan lo que llaman cargas sociales. Las cargas sociales, lo
son para unos, pero son derechos sociales para otros; no hay
reducción de cargas sin reducción de derechos, no nos
engañemos. 

Por eso el capitalismo industrial hoy ha huido hacia nuevas
zonas vírgenes de regulación laboral en la parte oriental del
mundo, y la industria transformadora ha desaparecido
prácticamente del mundo occidental. No habrá cambios
esenciales ni el corto ni el medio plazo en las condiciones
laborales de los países orientales, pero el capitalismo industrial
sabe que esta situación no será eterna ni inmutable; lentamente
se van a ver obligados a mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores asiáticos. La semana pasada, hace seis o siete días,
el sueldo mínimo de Shenzhen, justo al lado de Hong Kong,
estaba llegando ya hasta los 133 euros, mientras que los
trabajadores de Honda se están manifestando en estos
momentos para poder llegar a ganar en la China oriental hasta
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los 206 euros mensuales. Comienza a haber reivindicaciones,
pero la propiedad de las fábricas lo compensará deslocalizando
las industrias de la costa sur y oriental de China hacia las zonas
del interior y hacia Taiwán. 

Por ese motivo los mercados financieros, que no son otra
cosa sino acumulación de capital procedente de la explotación
de los trabajadores orientales y de la especulación financiera de
los occidentales, han decido atacar nuestro estado de protección
social de occidente, para desmontarlo en lo que puedan antes de
que se construya el estado de protección social en oriente. El
sistema empleado es claro: retirar la financiación de la deuda a
Europa y endurecer las condiciones de devolución de la misma
para arruinar las cuentas públicas y que éstas no dispongan de
recursos para mantener el estado social. Cuando consiguen
perjudicar a un estado compran sus restos a precio de ganga. 

Vean si no lo que ha pasado con Grecia: después de la
terrible cirugía social, el capital asiático ha comprado el puerto
del Pireo para su completa reconversión. Una empresa china de
transporte, Cosco, se hará cargo por 35 años de la
administración del puerto de contenedores del Pireo. Es una
anécdota, pero importante. Miren, esa empresa, Cosco, ya ha
dictado sus normas: contratos laborales que no van a incluir el
pago de horas extras -en Grecia, ya están en Europa-; han
intentado desembarcar también en los muelles griegos cerca de
2.500 trabajadores chinos importados de Pekín, cosa que de
momento se ha impedido, pero no se preocupen que llegará. ¿En
qué están interesados? No están interesados en aumentar el
tráfico de buques, sino en importar componentes para que sean
ensamblados aquí para que puedan disponer de la etiqueta
Unión Europea, porque saben que pronto acabaremos cortando
el libre tráfico con los países asiáticos. Pobre Pericles, él que
estaba convencido que mientras Atenas mantuviera la
supremacía de los mares y mantuviera el puerto del Pireo,
aunque les arrasaran los viñedos y las montañas estaría siempre
a salvo. Si levantara la cabeza hoy vería que de momento ya han
perdido El Pireo.

Pero no estoy hablando de Grecia. Esa misma compañía ya
ha comprado un hub en el puerto de Algeciras y a partir del
próximo abril de 2011 será el gran hub de transbordo para las
cargas hacia el norte de España y Portugal. ¿Qué significa todo
esto?, ¿este ejemplo? Lo dije en una intervención anterior mía:
la economía está globalizada; ahora hemos de globalizar la
política. Los estados nacionales europeos carecemos de entidad
para defender los intereses colectivos de los ciudadanos
europeos de forma aislada, y si queremos salvarnos unos a costa
de hundir a otros, como ha decidido la Sra. Merkel en
Alemania, caminamos en dirección contraria a cualquier
solución eficaz que sólo puede ser conjunta. Las nuevas tasas
que impone Alemania a sus viajeros son una muestra de como
las soluciones particulares acaban siendo problemas generales.
Tenemos la obligación de globalizar la política para luchar
contra una economía globalizada que perjudica a los estados
tanto más cuanto más pequeños. La solución no pasa por el
cantonalismo, el nacionalismo minimalista no es sino el camino
más rápido al suicidio. 

Lo que está en juego, señoras y señores diputados, es algo
más que un paquete de medidas de austeridad, es mucho más
que unas elecciones; lo que está en juego son más de 200 años
de historia social, más de 200 años de lucha por los derechos de
los ciudadanos. Las medidas que se toman hoy son duras e
impopulares, pueden tener un coste electoral para quien le toca
estar en el Gobierno, pero teniendo en cuenta la gravedad de los
problemas a que nos enfrentamos, ¿nos pueden importar ahora
los resultados electorales? Nos estamos jugando a nivel europeo
el futuro de una realidad que nos ha costado 200 años de
sacrificio.

Quisiera terminar mi intervención con unas palabras de Fray
Betto, que es un activista brasileño que fue después ministro de
Lula, cuando le preguntaba un periodista, haciéndole ver que
después de la victoria electoral suya había habido escasos
avances en su gobierno, contestaba Fray Betto: “Es que
ganamos el gobierno, no la economía”. Cuando tomemos
conciencia de que la dimensión del problema...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, ha d’anar acabant.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo en 30 segundos, Sra. Presidenta. Cuando tomemos
conciencia de la dimensión del problema habremos dado el
primer paso para solucionarlo. Como políticos responsables
nuestra preocupación no debe ser ganar el Gobierno sino ganar
la economía, y para eso necesitamos unir esfuerzos todos, a
nivel global, no solamente en este parlamento sino en nuestro
país y también a nivel europeo. Necesitamos hacer un
gigantesco esfuerzo didáctico, además, para explicar a nuestros
ciudadanos cuál es la situación y hasta qué punto los
acontecimientos son graves y por qué lo son.

No podemos ni esconder la cabeza en el suelo ni dejar de
plantarle cara al problema. Estas medidas son un paso de la
larga marcha a la recuperación de nuestra economía, paso difícil
y necesario; ahora, desde la responsabilidad del Gobierno,
nuestro grupo parlamentario por esto dará el voto favorable a
estas medidas. 

Nada más, Sra. Presidenta. 

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Fiol té la
paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, avui el
president del Govern, en el capítol de preguntes, ha fet el que en
el segle XIX s’hagués dit una proclamació, ha dit: “Aquest és
un estat federal”. El que passa és que ha triat un mal dia per dir
que aquest és un estat federal, perquè precisament avui el que
feim és complir un reial decret llei impulsat pel Govern de la
nació que els més nacionalistes qualifiquen la seva aprovació
com a imperatiu legal. Imperatiu legal de què, si ningú no està
obligat a votar res? Només faltaria ara que els diputats de les
Illes Balears, els més nacionalistes, per cert, han de venir aquí
amb l’argument de l’imperatiu legal. Coses veurem en aquest
parlament, coses veurem en aquest parlament, senyors diputats.

(Remor de veus)

Coses veurem en aquest parlament!

(Petit aldarull a la sala)

Però deixem..., deixem aquesta proclama que ha fet el
president del fet que som un estat federal, i passem a una altra
asseveració molt recent que hem sentit aquests dies. Va venir
aquí la setmana passada el Sr. Álvaro Cuesta, em pareix que és
del comitè directiu del PSOE, i va dir que l’anterior govern era
“un gobierno sin leyes”, va establir aquest principi per
desacreditar d’una forma radical l’actuació de l’anterior govern,
cosa opinable com és natural. Però el que no devia saber el Sr.
Cuesta és que avui per primera vegada es produiria, fins allà on
jo sé, que es discutia una llei que ni tan sols ha estat publicada
en el butlletí d’aquest Parlament. Tal és la urgència i la velocitat
en què es legisla en aquest Parlament i en aquesta comunitat
autònoma. Efectivament, divendres el Govern envia un paquet
de tres lleis al Parlament, amb l’interès que només se’n
discuteixi amb urgència una d’elles, i avui dimarts ja s’ha duit
i es du i estam immersos en el debat d’aquesta llei, per tant, és
un rècord important que s’ha de subratllar.

I es du aquesta llei, anomenada de reducció del dèficit
públic, fruit, al nostre parer i en molts dels seus aspectes, de la
improvisació, de poca claredat i que sembra dubtes. Jo parlaré,
si no els importa, d’una part important de la meva intervenció
de la llei. Per ventura, després del Sr. Manera, seré l’únic que
parlarà de la llei perquè aquí s’ha parlat de tot menys de la llei,
s’ha parlat del Pireu, de la Xina, de molts de llocs, de moltes
problemàtiques ben interessants, però de la llei no n’hem parlat,
a no ser el Sr. Manera, que l’ha explicada un poquet per damunt
sense estressar-se, i jo ara en parlaré. Els altres grups de la llei,
pràcticament, potser per ventura que no hagin tengut temps
suficient per llegir-la, perquè efectivament la immediatesa amb
què s’ha produït és molt gran.

Aquesta llei és filla del Reial Decret Llei 8/10, que és un
reial decret que nosaltres hem qualificat de nefast, d’inadequat
i de vulnerador de drets fonamentals. Per tant, nosaltres no
podem votar ni votarem a favor d’aquest retall de salaris per als
funcionaris públics. El Grup Parlamentari Popular votarà en
contra d’aquesta transposició en definitiva, aplicació
autonòmica, en definitiva, d’aquest reial decret. Nosaltres no
volem votar un retall dels salaris dels funcionaris. He de dir de
totes formes que el conjunt de la norma que es du conté alguns
aspectes positius que no volem deixar de mencionar ni de dir.

Després amb una anàlisi més detallada de la llei, veurem algun
d’aquests aspectes i naturalment estam segurs que el retall del
percentatge que es dedica a la despesa de les empreses
públiques va en la bona direcció. Algunes altres decisions de
què després parlaré també van en la bona direcció, però també
hi ha mancances respecte del discurs del president i del debat
sobre les mesures i de les mesures en si. Moltes de les coses que
aquí es digueren no apareixen en aquesta llei, al meu parer, ni
se’n parla, i si a una rèplica això es pot aclarir, doncs seria molt
interessant que es fes.

No es toquen temes importantíssims que s’haurien de tocar,
com la mobilitat dels treballadors públics de les empreses entre
la resta empreses, per poder evitar el creixement de personal.
No es parla, o jo no ho he vist, de la dissolució de determinats
consorcis, determinades empreses que es va establir com a una
cosa que succeiria. I alguna de les decisions sincerament són
ilAlusòries al meu parer. Tot el tema d’una central de compres
que pot estar carregada de bondat, molt especialment en el tema
de sanitat, la llei no ho estableix, la llei diu que hi haurà un
decret que regularà com es faran totes aquestes coses. En
definitiva ho deixa un poquet, al meu parer, també a l’aire.

Per tant, aquestes mesures són insuficients, no són suficients
per al retall que necessitam, Sr. Manera, Sr. President i senyores
i senyors diputats. Són insuficients, necessitam contenir el
creixement de l’ocupació pública. Jo no he vist en aquesta
norma cap article que parli de la contenció de l’ocupació
pública. Saben vostès, senyores i senyors diputats, quina és la
comunitat que més ha crescut aquesta legislatura autonòmica,
aquests darrers tres anys, millor dit, en ocupació pública?
Doncs, després de Catalunya, les Illes Balears. Les Illes Balears
és la comunitat que més ha crescut en ocupació pública aquests
tres anys. I en aquesta norma que se’ns diu de contenció no
apareix cap article dirigit, tot i que s’ha dit de paraula damunt
d’aquesta tribuna, a contenir el creixement de l’ocupació
pública. Per tant, es parla de coses que després a l’hora de
legislar no queden reflectides damunt les normes.

La llei també vull dir que al seu article primer, que és el més
ampli, els articles 1 i 2 pràcticament ocupen 12 planes de
regulació de la transposició del Reial Decret 8/10 i l’objectiu
que pretenen és la regularització de la retallada als funcionaris
i als laborals de la nostra comunitat i als càrrecs públics també,
com ha destacat el Sr. Manera i tots els que l’han seguit després.
Efectivament, es retallen, i està molt bé que es faci així, els
càrrecs públics i de responsabilitat, i el Parlament té a punt de
fer un acord, ho sé, ho sap tothom també, en aquesta línia per
als parlamentaris i per a la gent que treballa en aquesta casa,
naturalment ha de ser així i així serà. Però a mi em pareix
excessivament reglamentari. Jo m’he llegit en dues o tres
ocasions aquestes 12 planes i a mi no em pareix que siguin
motiu d’una llei molts dels seus articles; cabrien possiblement
millor dins un reglament i no dins una llei, que el que fan és
complicar-la per a la seva comprensió per al comú de la gent,
perquè quan qualque dia aquesta llei es publiqui a qualque
banda els que la llegeixin la puguin entendre.
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Llavors hi ha els articles 3 i 4, de la reducció de la despesa
pública, que al nostre parer van en la bona direcció, ja li ho he
dit, però és insuficient, no queda aclarit el tema de les empreses
que s’han de dissoldre; no queden clars temes que s’han
anunciat com a segurs, com la dissolució del consorci COFUC,
del qual no se b’ha tornat a parlar, no se sap si és perquè la
senyora que el dirigeix es va enfadar molt i va dir als diaris que
això no ho farien de cap de les maneres i ella sabia cert que això
no es faria. Idò té raó!, perquè la gerent del COFUC comanda
més que el president del Govern en aquesta comunitat,
naturalment.

I després hi ha tot el tema, articles 5 i 6, de contractes de
colAlaboració i obra pública que apunten una matèria interessant
de desenvolupament un poc més complex i que precisarà de més
temps, al meu parer, i de qualque manera tenen un component
de desideràtum, de coses que estaria bé que es fessin però que
no queda clar que es puguin resoldre tan aviat i, a més, entra
dins una minuciositat casuística que els que no estam al dia a
dia del Govern no sabem a què es refereix. Hi ha qualque article
que estic segur que només comprèn mitja dotzena de persones
i, bé, ho planteig tal com ho veig perquè jo no ho entenc; és a
dir, hi ha articles que no els entenc i segur que tenen una
explicació, perquè si no, no sabria perquè s’han redactat. Però
aquest caràcter tan particularista d’aquesta llei no l’acab tampoc
de comprendre en aquest tema.

El tema de la central de compres, li he dit que és una idea en
la bona direcció, però la llei no estableix una central de compres
per a patrimoni i per a sanitat, la llei diu que es farà qualque dia
un decret que dirà si es fa o no es fa i com es fa. Per tant, no
expliquem coses que encara estan un poc a l’aire.

Com que em queda molt poc temps i ja he parlat un poc de
la llei, volia fer també un comentari sobre que aquesta llei va
lligada a dos textos més que a nosaltres ens pareixen inadequats,
ataquen, a través del tema dels imposts, les butxaques dels
ciutadans de les Illes Balears. No m’hi estendré avui perquè no
tenc temps, ja n’hem parlat en altres ocasions. Només vull dir
que resulta molt ilAlusori sentir que alguns diguin que es posa un
impost ambiental, però que no s’ha d’aplicar a les empreses de
les Illes Balears, com algú ha dit, o que no l’han de pagar els
ciutadans de les Illes Balears, com algú també ha dit, que em
pareix absolutament surreralista i fora de lloc dins un parlament
que es pretén seriós. 

Llavors, no vull deixar de comentar dins l’àmbit polític
l’evident desunió que hi ha dins el mateix executiu a l’hora
d’aprovar coses i a l’hora de dur coses. Avui anava a corre-cuita
perquè aquest divendres no, l’anterior, no es va poder aprovar
aquesta llei, com sap tothom perquè s’ha publicat, perquè vostès
mateixos no es posaren d’acord. Avui mateix hi ha dins aquest
parlament una proposició no de llei d’aquests que formen part
del Govern, del BLOC, que formen part del Govern i tenen tres
consellers, que diu que hem de condemnar tot això que fa
Madrid, la tenc per damunt la taula, està presentada i registrada
i s’haurà de debatre en aquest parlament. Sí, jo comprenc que
posi cara de “i què hem de fer?” Què hem de fer, doncs emprar
l’imperatiu legal per a altres coses, hi ha una cosa que també es
diu imperatiu moral, també qualque vegada ens l’hauríem de
plantejar respecte de la continuïtat en determinats projectes
polítics o no quan no s’hi està d’acord.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Jo m’ho planteig cada dia, clar! Tots ens ho hem de plantejar
i vostès també el s’han de plantejar, vostès també s’han de
plantejar l’imperatiu moral de dir una cosa al congrés de
diumenge, de dir la següent o la contrària aquí i votar una cosa
i fer l’altra. Vostès, és el seu problema, vostès voten avui per
imperatiu legal, vostès, vostès!

(Aldarull i remor de veus)

Però és que la desunió, Sr. President, no la té només vostè
dins el seu propi govern, com es veu amb els nervis que s’han
generat ara, la té també dins el seu propi partit, perquè clar,
vostè ve aquí un dia i diu que el que hem de fer és repensar les
cessions a les altres administracions, i immediatament la Sra.
Armengol, en el seu discurs institucional de la setmana passada,
diu que qui s’ha d’aprimar és el Govern, clarissimament, a més,
i qui no ho vulgui entendre és perquè no escolta...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Desprès parlarà, si demana la paraula, li donaran ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, Sra. Diputada, una mica de silenci.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

..., i jo estic molt interessat que demani la paraula i expliqui
tota aquesta qüestió la Sra. Armengol. Interessarà molt...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, vagi acabant, perquè, a més, ja està passat de temps.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta, dient que al nostre parer
alguns aspectes de la llei van en la bona direcció, la majoria no;
que el retall no és suficient per a les necessitats que tenim i això
es veurà amb el temps perquè hauran de venir més retalls.
Aquest govern lesiona els interessos dels funcionaris de les Illes
Balears transposant, per imperatiu legal, com diu aquesta llei.
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I en definitiva, aquest govern ve, com tantes vegades ve a la
cambra, sense majoria, avui amb una majoria un poc inesperada
per a alguns, que ens sorprenen determinades actituds, però en
definitiva viu immers dins un conflicte intern que ja fa molt de
temps li hauria d’haver motivat, Sr. President, que presentàs,
com altres vegades li he demanat, una qüestió de confiança dins
aquesta cambra per veure si realment vostè té capacitat i
suficiència política per continuar governant aquesta comunitat.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Passam a la votació del Projecte de llei
RGE núm. 2819/10.

Passam a votar i votam.

Vots a favor 29, vots en contra 28.

Per tant, queda aprovada la llei per la qual s’adopten
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic.

Es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei tengui una redacció coherent.

II. InterpelAlació RGE núm. 966/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb la publicitat institucional.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 966/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a política del Govern en relació a la publicitat institucional. En
nom del Grup Parlamentari Popular, per un temps de deu minuts
té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Veig
que n’hi ha molts que fan canvi de cadira. Precisament fa un
temps vàrem tenir l’oportunitat a un debat d’aquesta cambra, el
nostre portaveu, el portaveu del Partit Popular que acaba de
parlar ara mateix en aquesta tribuna, comentava que el Govern
té dues formes d’actuar, una era el que es feia a través del
butlletí oficial i l’altra era el que es deia als mitjans de
comunicació i el que es comentava a l’àmbit públic, els titulars
que s’intentaven provocar a cada un dels casos. Realment hi
havia una diferència constatable entre aquestes dues formes,
l’exemple específic que es posava en aquell moment era que el
Govern anunciava retalls importants en el pressupost, el Govern
anunciava la necessitat de fer sacrificis per part de tots; i els
butlletins oficials el que duien era un seguit de despeses
importants, transcendents que no s’adeien amb aquesta forma
d’actuar.

Avui en aquesta cambra tenim un altre exemple precisament
d’aquestes circumstàncies. Mentre el Govern demanava
austeritat, mentre redactava una llei de publicitat institucional
que ens havia de dur per aquest camí en tot allò que fa
referència a aquest aspecte, precisament en aquell mateix instant
es portava a terme una campanya publicitària que tenia per
objecte parlar d’un tema que era 1.061 milions, uns suposats

1.061 milions que sense cap dubte no comptaven amb el do de
l’oportunitat, perquè entre altres coses era una quantia que, com
segons hem pogut observar en els mitjans de comunicació al
llarg de totes les declaracions i tot el que ha vengut després,
senyora portaveu, doncs dubtam fins i tot que es puguin portar
a terme, pot arribar a passar això. No ho dic jo, ho diu, si no ho
tenc malentès, el mateix conseller d’Hisenda en declaracions
avui matí mateix a un mitjà de comunicació públic d’aquesta
comunitat autònoma.

Per tant, la campanya que es deia “1.061 milions d’euros”
venia a reforçar un anunci que el president del Govern de les
Illes Balears va fer el 13 de gener de 2010 en aquesta tribuna.
Precisament el president parlava d’una inversió molt
transcendent, molt important, un esforç històric d’aquesta
comunitat autònoma amb una inversió que era, com dèiem,
superior als 1.000 milions d’euros. Per tant, entenem, sense
entrar en el fons de la qüestió dels 1.061 milions, si es
corresponen, si no es corresponen, si es porten a terme o no es
porten a terme, que donarien molt a parlar, li ho puc assegurar,
Sra. Consellera, doncs específicament fa referència a una
qüestió que és la gestió d’aquest govern, amb un intent de donar
a conèixer uns suposats esforços relacionats, en teoria, amb un
esforç per part, històric també suposadament, per part de l’Estat,
però en tot cas, suposadament, amb aquesta gestió ordinària que
té l’obligació de fer el Govern de les Illes Balears en tot cas i en
exercici de les seves funcions.

Per tant, arribats a aquesta conclusió, jo els convidaria que
anessin precisament a fer palesa aquesta qüestió que
comentàvem abans, la diferència d’entre el que es publica al
BOIB i el que precisament fa el Govern, i mentre es feia aquesta
actuació publicitària en relació amb aquestes quanties, anem ara
a la llei de publicitat institucional que dies abans es va publicar,
es va proposar a tots els grups parlamentaris per tal que li
donassin suport en aquesta cambra i que és una qüestió que a
més està per tractar i que vendrà properament. Si anam
específicament als objectius de la publicitat institucional, es
parla que aquesta publicitat institucional ha de fer referència, ha
de servir, per promoure la difusió i coneixement dels valors i
principis constitucionals i estatutaris, no aplica en aquest cas;
informar els ciutadans dels seus drets i deures, 1.061 milions, no
hi acab de veure la relació; donar a conèixer polítiques,
programes i serveis als ciutadans, serveis, 1.061 milions,
aquesta xifra; informar del contingut de les disposicions
normatives, no li acab de veure la relació; difondre el
coneixement de la imatge de la comunitat autònoma, entitats
que en formen part i de les seves institucions, tampoc no ho
acab de veure; apartat f), ja me’n queden pocs, promoure el
patrimoni cultural, lingüístic i natural de les Illes Balears, no hi
acab de veure la relació; donar suport als sectors i activitats
econòmiques de la comunitat autònoma i promoure productes
i serveis de les Illes Balears, ja no en queden més, i aquest
tampoc no hi lliga massa.

Però sí, miri, el convid a veure el següent article, que és
l’article 4, on parla de prohibicions, i a l’apartat c) diu: “que
tengui com a finalitat destacar els assoliments en la gestió o els
objectius aconseguits pels subjectes sotmesos a la llei”, miri,
aquest sí coincideix i justament és a l’apartat de prohibicions,
certament curiós. Podríem entrar en altres aspectes amb què
segur que vostè no hi estarà d’acord, l’apartat i), “que tengui un
caràcter enganyós, deslleial o subliminal”, bé, doncs no
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entrarem en aquesta qüestió perquè seria entrar en el debat de si
els 1.061 milions es corresponen amb la realitat, que en podem
parlar, si vol, també, però crec que és el debat que avui no toca
o no ens hem proposat.

Vostè i tots els presents podrien entendre que qui els parla
té la mala voluntat, molt dolent, com sempre se’ns atribueix als
grups de l’oposició, tenim la mala voluntat de tergiversar la
realitat, de mostrar la part que ens interessa, de mostrar una
versió deslleial, maliciosa d’aquesta circumstància. I per si
quedàs cap dubte, no hi ha com recórrer precisament als
professionals de la matèria de l’àmbit publicitari, que són els
que al final en saben, i miri, ha caigut a les meves mans, és una
carta oberta al president Antich. “Sr. President, 1.061 raons per
aturar la campanya institucional” i ho firma el president del
colAlegi, el degà del ColAlegi de Publicitaris i Relacions
Públiques de les Illes Balears; llegesc un parell de frases per si
poden servir de guia per a la seva intervenció i la seva resposta,
Sra. Consellera: “Hem vist aquests dies com el Govern que
presidiu ha iniciat una campanya institucional de les que els
publicitaris anomenam d’autobombo”, permetin-me que els
digui que no ho dic jo, no som el grup maliciós, aquest del Partit
Popular que és allà. “Vos he demanat que ordeneu la retirada
immediata d’aquesta campanya publicitària”, una altra frase
certament interessant per apuntar i per tenir en compte. “No han
de fer aquest tipus de campanyes que contradiuen de ple el
projecte de llei de publicitat institucional que heu aprovat
recentment al Govern, on s’explicita que està prohibida la
publicitat institucional que tengui com a finalitat destacar
assoliments en la gestió”. Miri, una coincidència, l’apartat que
li comentava abans de les prohibicions d’aquesta llei que vostès
han publicat, si bé és cert que vostè em podrà dir que encara no
està aprovada, sí però hem de parlar amb un poquet de
coherència, si és possible, i que es corresponguin les actuacions
que dèiem abans, les del BOIB, amb les actuacions que porta a
terme el Govern.

Un altre comentari certament interessant: “Creis amb el
projecte de llei que heu aprovat, o simplement l’heu aprovada
per donar una imatge de transparència i netedat de la gestió, i no
pensau aplicar-la?”. És una pregunta que trob que és molt
interessant i a més és interessant que tots els ciutadans de les
Illes Balears ho sàpiguen, i que sàpiguen si efectivament el
Govern publica lleis per aplicar-les o publica lleis per quedar bé.
És una informació que sense cap dubte tots requerim. És una de
les preguntes que li faria, Sra. Consellera, per si fos tan amable,
quan pugi a aquesta tribuna, doncs per contestar.

Davant aquestes circumstàncies hi ha dues opcions a l’hora
de contestar per part del Govern, menys ..., si em permeten fer
una certa predicció, avui es pot venir aquí i simplement explicar
que això va ser un error, que no tocaria fer una campanya
d’aquestes característiques i que el més coherent, el més normal
és continuar allò que es proposa, allò que es correspon amb el
BOIB, com dèiem abans, això seria el que tocaria. Per tant, en
aquest cas es vendria aquí, es demanarien disculpes, es diria que
no, que no era el que corresponia, que eren un sous, uns
recursos públics que no havien d’anar destinats a aquest tema,
que s’intentarà corregir tant com sigui possible en futures
actuacions. Tampoc no hi seria de més demanar disculpes i a ser
possible explicar qui ha caigut en aquest error, per què i com es
pensa arreglar, tampoc no hi seria de més.

L’altra solució és per la qual va optar la Sra. Consellera, la
portaveu d’aquest govern, a una pregunta parlamentària que
vaig tenir oportunitat de fer-li en nom del grup parlamentari a
què pertany, on preguntada per aquesta qüestió va optar per tres
tècniques bastant habituals en aquest govern: primer, y tu más,
com dient ara rememorarem i parlarem d’altres campanyes i
d’altres legislatures, per cert, en altres circumstàncies s’ha de
dir també i no amb lleis damunt la taula que explicitaven
determinades qüestions o si fins i tot, si vol no en unes
circumstàncies econòmiques com les que tenim, però bé també
en podríem parlar si vol. Dos, segona fórmula habitual, somos
los mejores, ho hem fet fantàstic, nosaltres mai no ens
equivocam, és una segona versió que per cert ja vàrem tenir
oportunitat d’escoltar en relació amb aquesta qüestió en aquesta
cambra. Tercera tècnica, l’important és servir als ciutadans i
aquesta campanya contribueix molt a servir als ciutadans, però
miri, justament no coincideix amb el que vostès entenien que la
publicitat institucional servia precisament per servir als
ciutadans. Ningú no qüestiona que el més rellevant d’un govern
és precisament servir els ciutadans, però no acab de veure com
contribueix aquesta campanya precisament a complir aquest
objectiu comú, que li puc assegurar que compartim vostès i
nosaltres mateixos. 

Si m’accepten, no voldria dir un consell, però sí una
orientació, una opinió, els diria que ens agradaria molt que
venguessin avui a aquesta tribuna a donar les explicacions
oportunes perquè tots els ciutadans coneguin precisament què
es fa amb els seus recursos econòmics a un moment on se’ls
demana precisament una certa responsabilitat per ajustar-nos
tant com sigui possible, per estrènyer-nos el cinturó, com se sol
dir.

En aquest cas això es diria si fos possible contestar les
preguntes que li feim, Sra. Consellera, precisament perquè són
qüestions -i ja acab- que entenem que és imprescindible que
avui s’expliquin aquí. Primer, quin cost va tenir aquesta
campanya. Segona qüestió, quins objectius pràctics, útils per als
ciutadans de les Illes Balears, va tenir aquesta campanya en
específic? Em dirà servei als ciutadans de les Illes Balears, no
ho dubt, o sí, però ens ho expliqui. I tercera, quins motius van
portar el Govern a dedicar una partida pressupostària a aquest
tema d’aquesta campanya? Són tres qüestions que crec que
podrien quedar amb una resposta per part del Govern que ens
aclarís molt aquesta circumstància i en tot cas podríem valorar
amb molt més criteri aquesta qüestió.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Té la paraula la Sra. Consellera de
Turisme i Treball.

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

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. President. Bàsicament, jo
evidentment li respondré amb gust les preguntes que ha
plantejat i evidentment no agafaré cap dels dos supòsits que
vostè ha preparat aquí. Evidentment, estam convençuts de
complir una llei que hem treballat i a més una llei que crec que
tots feim un esforç perquè s’aprovi amb el màxim consens i
acord possible, i en aquest sentit hi treballam i en aquest sentit
també vull agrair els esforços de tots els grups polítics, perquè
vertaderament la publicitat institucional sigui aquest servei
públic i eficient que tots volem, jo ho de creure obligatòriament,
i que per tant tots estam embarcats en aquesta feina d’intentar-
ho fer-ho bé, el millor possible.

En aquest sentit, per tant, la primera pregunta, evidentment,
és de si no només volem complir aquesta llei quan estigui
aprovada sinó que ja feim tots els esforços com perquè aquest
servei públic eficient que és la publicitat institucional respongui
a tot el que implica qüestions d’interès públic, i per tant, que
establim una metodologia de feina el més transparent possible,
el més objectiva possible i que respongui als objectius que
marca aquesta llei i així ens ho hem imposat.

Bàsicament, respecte de la campanya de publicitat que vostè
surt avui aquí a criticar, evidentment amb tot el dret del món,
també constata una qüestió, constata la qüestió que tot el temps
que duim treballant en publicitat institucional ens hem trobat o
tenim problemes amb una campanya, una campanya aquesta
darrera, de l’anunci de l’esforç del Govern quant a aconseguir
una inversió històrica per a aquesta comunitat autònoma amb
l’esforç evidentment de l’Estat, amb l’esforç propi, però que
veritablement suposa una inversió històrica a la nostra
comunitat autònoma.

Per tant, en aquest sentit creim que des d’aquest govern de
les Illes Balears el compromís amb la publicitat institucional es
treballa raonablement bé, raonablement bé i ho dic en aquest
sentit perquè evidentment tota la feina que es fa any rere any,
bé, vostès plantegen dubtes respecte d’una campanya que jo
intentaré explicar-los. Evidentment no ho faré amb l’“i tu més”,
crec que hi ha molts d’exemples, n’hi ha de divertits, n’hi ha de
més seriosos, però bé, ho deixaríem en tot cas per avui; que
també som els millors, jo crec que intentam simplement fer-ho
bé i cada dia millor, i que evidentment estam al servei dels
ciutadans i en açò sí que obligatòriament hem de fer tots aquests
esforços.

Per tant, en aquest sentit i en el marc que discutim, d’aquesta
llei de publicitat institucional i amb la voluntat que aquesta llei
tengui el màxim acord possible, li he de dir que els objectius
que estableix la llei, entre d’altres, evidentment, són informar
els ciutadans dels seus drets i deures, promoure la difusió i els
coneixements i els valors i els principis constitucionals i
estatutaris; donar a conèixer polítiques, programes, serveis i
actuacions públics, aquest és un objectiu de tot el que implica la
publicitat institucional, i evidentment aquest és un element de

referència que el veurem en tot el que implica el desplegament
d’aquesta darrera campanya.

Per part del Govern de les Illes Balears i de la Direcció
General de Comunicació hem definit aquests objectius, hem,
amb cadascuna de les campanyes, d’intentar visualitzar-los i en
aquest sentit tenim clar que els recursos destinats a publicitat
institucional, a més a més, han d’aconseguir aquest objectiu de
la màxima eficiència. I deim màxima eficiència que sigui un
mitjà d’informació eficient i a més en el sentit més complet del
terme, és a dir, que també, quan parlam de qualsevol campanya
publicitària, hem de pensar aspectes o tres aspectes fonamentals,
que també ho feim des d’aquest govern i per tant tampoc no
crec que en aquest moment fins i tot s’hagi posat en dubte que
sigui eficient i justificat en el contingut, aquest seria el dubte
que planteja el portaveu del Partit Popular, que sigui eficient i
justificat en els mitjans o en els canals que s’utilitza, aquí
evidentment no existeix cap problema i per tant li ho agraesc, i
que sigui eficient i justificat en la despesa que s’inverteix.

Miri, el cost de la campanya que s’inverteix, aquesta
campanya amb tot el que implica, és al voltant dels 120.000
euros, i suposa una tercera part de qualsevol campanya de
mitjans que es va fer en el seu moment per part del Partit
Popular. Ho dic no en to de retret, ho dic en to de poder
identificar el volum dels recursos. En aquest sentit i d’una
manera molt clara i molt simple, no per entrar en un debat de
xifres en absolut, però sí per plantejar el que una campanya de
mitjans en aquesta comunitat autònoma, aquesta pel que fa
referència a les inversions és de les més econòmiques i que
marquen l’austeritat que correspon en aquest moment. Ho dic
simplement -repetesc- per posar en valor quina és la proporció
de què parlam.

Per tant, en aquest sentit, li ho repetesc, la justificació de la
despesa creim que és correcta pel temps que vivim sense cap
altre retret a cap altra campanya. Repetesc que la
corresponsabilitat i la distribució en els mitjans de comunicació
tenen uns criteris i una programació que no es posa en discussió
i que, per tant, li agraesc. I pel que fa referència als continguts
d’aquesta campanya li he dit que en relació amb els continguts
tot el que realitzarà el Govern l’any 2010, la major inversió
pública a la història de les Illes Balears, és el que es pretenia
comunicar, però no només comunicar amb una gran xifra sinó
que s’ha fet un esforç d’una manera molt clara què, amb quines
actuacions, per a què i quan s’invertiran aquests recursos. No és,
excepte una, una de les visualitzacions, cadascun del
desenvolupament d’aquests 1.060 milions es desenvolupa amb
compromís molt clar respecte dels continguts de quant i per què
s’invertiran aquests recursos.

Valoram que sí és d’interès públic informar la ciutadania del
volum d’inversions que s’executen i de la seva distribució.
Precisament en aquest sentit de compromís amb els ciutadans al
voltant de l’actuació del Govern, perquè el Govern creim que té
el deure d’informar la ciutadania de per què i en què es gasten
els doblers públics, perquè aquesta informació, a més, en uns
moments de dificultats pot contribuir a crear un clima de
confiança necessari en el teixit empresarial i social que també
mereix missatges de manera permanent que mereixin confiança
i avanç en la feina que feim i perquè evidentment en aquest
sentit creim que és clau poder explicar aquest pla d’actuacions
del Govern.
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Per tant, creim que aquesta campanya de comunicació, pel
que fa referència als seus continguts, respecta escrupolosament
els objectius del projecte de llei de publicitat institucional
elaborat pel Govern, perquè respon al dret de la ciutadania de
conèixer amb què s’inverteixen els recursos públics en un
moment de conjuntura econòmica difícil. És, per tant, una
comunicació d’interès públic, perquè el contingut de la
campanya no fa cap referència ni a cap líder ni a cap partit
polític i per tant respecta totalment el segon dels tres objectius
bàsics, impedir que la publicitat institucional sigui una
publicitat política encoberta. I també respecta escrupolosament
la llei en el tercer gran objectiu del projecte de llei, que la
publicitat institucional es difongui amb una planificació de
mitjans eficients, rigorosa i objectiva sense favoritismes ni
discriminacions. 

Indubtablement aquests criteris, li ho repetesc, poden ser
millorats, i la regulació per llei, el seguiment a través de la llei
dels mecanismes que dóna a tots els partits de l’oposició i als
experts en la matèria, poden ajudar a avançar. Simplement
valoram, i així crec que també de la interpelAlació feta pel
portaveu del Partit Popular hem de constatar que alguna cosa ha
avançat i que en aquest cas tant pel que fa referència al cost, és
a dir, al principi d’austeritat, com pel que fa referència
precisament a la distribució de mitjans són dos elements que
s’han valorat o com a mínim no es posen en qüestió, i li ho
repetim, creim que el contingut específic és en aquests moments
totalment d’interès públic i en aquest sentit s’ha treballat i per
aquest motiu valoram que aquesta campanya correspon
totalment al que és i correspon als objectius de la llei de
publicitat institucional ,sense -repetesc- cap altre tipus de
consideració ni comparativa ni d’altres termes, evidentment,
amb voluntat de millorar sempre, però també convençuts que la
decisió que vàrem prendre de fer aquesta campanya es
correspon, cregui’m, amb els objectius de la llei de publicitat
institucional que pensam complir.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari Mixt? No
hi ha intervencions. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca?
Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
No és la primera vegada que parlam en aquesta cambra de
publicitat institucional, jo crec que hem de partir del
reconeixement que hem avançat tots en la percepció que la
publicitat institucional s’ha de regular i s’ha de sotmetre a
control, s’han d’evitar abusos, s’ha d’evitar l’abús partidista,
s’ha d’evitar la utilització per part del Govern de torn com un
instrument de propaganda i també s’ha d’evitar incórrer en les
coses que tots coneixem del passat que realment han estat
d’autobombo, que realment han estat publicacions pagades per
tots els contribuents o campanyes pagades per tots els
contribuents en què els dirigents polítics han sortit retratats a
totes les fotos o fins i tot campanyes d’institucions que han jugat
amb la semblança, amb colors, amb eslògans, amb altres
elements en campanyes de partit.

Jo crec que tot això s’ha de superar, el Sr. Serra ja ha
anunciat en la seva intervenció que els altres entraríem en l “i tu
més”, jo no hi vull entrar, però no hi vull entrar des de la
constància que és un terreny en el qual el Partit Popular ens ho
posaria molt fàcil i en què guanyaríem per golejada. En
qualsevol cas som en el moment actual i ens trobam amb una
interpelAlació en què l’argument principal del grup interpelAlant
és que el Govern ha fet una campanya que incompleix una llei
que encara no és vigent, aquest és l’argument principal, que
incompleix una llei que encara no és vigent. Jo crec que les
coses segur que s’han de millorar, s’han de millorar i s’han
d’analitzar des del punt de vista democràtic, s’han d’analitzar
des del punt de vista de la despesa, en aquest moment de crisi
molt especialment, però no s’han d’analitzar des del punt de
vista de si incompleixen una llei que no està en vigor.

En qualsevol cas, si és veritat que aquesta campanya
incompleix una disposició d’un projecte de llei que diu que no
s’han de fer campanyes que tenen per objectiu vendre la gestió
o vendre allò que ha aconseguit amb la gestió, l’argument, allò
que s’ha de fer propòsit és que no es faci una campanya amb les
mateixes característiques en el futur i que en el futur es vigili.
En qualsevol cas sí que voldria recordar, a més que aquesta llei
no és vigent, que aquesta llei pot ser avui mateix ja seria vigent
si el Partit Popular no hi hagués presentat una esmena de
devolució. Per tant, la queixa que no compleix aquesta llei té
una resposta molt evident, que pot ser estaria obligada a
complir-la, com a mínim en aquests moments les campanyes
noves que es fan, si el Partit Popular hagués facilitat que
s’hagués tramitat i que avui ja podria estar en vigor.

En qualsevol cas, del fet que hi hagi una llei de publicitat
institucional fa molts d’anys que se’n parla en aquest parlament,
l’any 91 el Grup del PSM ja va fer una proposta, l’any 96 el
Grup d’Esquerra Unida, i totes dues són proposicions, són
propostes que varen tenir el vot en contra del Partit Popular.
Eren lleis molt tímides, molt tímides en el sentit que simplement
establien uns criteris, però no establien tota la quantitat de
mesures pel que fa a la creació de comissió o la creació
d’informes que estableix el projecte actual que ha fet aquest
govern, però una llei que el Partit Popular va rebutjar en dues
ocasions, com ja dic en el 91 i en el 96. 

L’any 91 quan es va fer la llei el PSM el diputat del Partit
Popular, del partit PP-UM, Sr. Martínez de Dios, Sr. Serra, va
titllar la proposta de “coña marinera”, llegiré el que va dir en
aquell moment: “estamos aquí con un sentido de la
responsabilidad y para ser serios, y que si hay que gastar
coñas marineras yo puedo gastarlas hasta la saciedad, puesto
que he servido veinte años en la cubierta de barcos de la
armada”. Això és el que va dir el diputat en aquell moment del
Grup del Partit Popular.
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L’any 96 una nova proposta, en aquest cas d’Esquerra
Unida, el diputat del Partit Popular, en aquell cas el Sr. Rovira,
va dir que era una excessiva despesa i una innecessària
burocràcia. En qualsevol cas allò que ens agradaria, Sr. Serra,
és poder tenir el debat de la llei i per poder tenir el debat de la
llei si vostès tenen una esmena de devolució presentada i
juntament amb Unió Mallorquina tenen la majoria per
impossibilitar la llei, no tendrem el debat de la llei.

Per preparar aquest debat m’he mirat les esmenes que ha
presentat el Partit Popular a la llei i crec que no hi ha dificultats
insalvables perquè es pugui arribar a un acord i, per tant, no sé
si hi ha justificació d’una esmena de devolució. En qualsevol
cas n’hi ha una de molt pintoresca, molt típica del Partit
Popular, aquella que diu que la publicitat institucional ha de
potenciar les modalitats insulars del català, jo no crec que hi
hagi cap llei andalusa que digui que la publicitat institucional ha
de potenciar les modalitats del castellà a Andalusia, ni crec que
hi hagi cap llei de Castella-La Manxa que digui que la publicitat
institucional ha de potenciar les modalitats del castellano
manchego.

Nosaltres, en qualsevol cas, Sra. Consellera, ja que aquesta
és una interpelAlació de posicionament sobre la nostra posició
pel que fa a la publicitat institucional, volem que el català sigui
la llengua habitual de la publicitat institucional. El debat de la
llei ja el tendrem, en qualsevol cas nosaltres la instam, Sra.
Consellera, que la publicitat que es fa des del Govern se subjecti
a aquests objectius d’informació públics, de servei públic, que
es faci en català i que en aquest moment de crisi hi hagi
austeritat.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Senyores i senyors diputats. Sra. Consellera, jo, igual que el
Sr. Llauger, he fet mineria dins el Diari de Sessions d’aquesta
cambra i evidentment també he trobat alguns debats que crec
que quasi diríem que avui per avui, avui en dia són
irreproduïbles, donades les expressions que s’empraven, bastant
irreproduïbles. M’he fixat bastant, ho he repassat, és curiós,
perquè s’ha produït fa disset anys enrera, s’ha produït un joc
especial, quan el Partit Popular és a l’oposició presenta mocions
demanant que es faci una llei de publicitat institucional i el
Govern els ha rebutjades, quan el Govern ha estat del Partit
Popular nosaltres hem presentat el mateix i també ha estat
rebutjat, s’ha produït aquesta dinàmica, aquesta perversa
dinàmica s’ha produït durant els darrers disset anys, és llarg el
temps, disset anys.

La primera llei que es va aprovar a Espanya en aquest tema
es va aprovar a Catalunya l’any 2000, fa deu anys. Nosaltres,
haguéssim fet els deures com toca, ens haguérem avançat,
perquè fa disset anys o devuit o denou, que deia el Sr. Llauger,
haguérem pogut debatre i aprovar una llei d’aquest tipus si no
ens hi haguéssim oposat uns i uns altres, encara ens haguérem
avançat a açò, però miri, fa deu anys que es aprovar la primera
i nosaltres encara som a si fem o no fem. En aquest lapse de
temps s’han aprovat set lleis a set comunitats autònomes i una
a l’Estat, per tant encara correm el risc d’arribar tard i de ser els
darrers, la qual cosa crec que ens ho hauríem de fer mirar una
mica, a veure si en aquesta cambra no hi posam prou interès a
treure aquest tema i en canvi ens interessa més treure els colors
al govern de torn, a veure què és el que fa amb els doblers, a
veure què és el que fa amb la publicitat institucional, com avui
ha fet, essent el seu dret, el Sr. Serra, el portaveu del Partit
Popular.

Després de tots aquests anys, després d’aquests disset anys
de debats estèrils en aquesta cambra i de sis i nos i de rebuigs i
d’aprovacions, més rebuigs que aprovacions, avui tenim una llei
presentada pel Govern, aquesta cambra disposa, des del gener
del 2010, d’una llei, d’una proposta de llei que nosaltres, els
parlamentaris, tenim l’obligació, crec jo, el deure, d’examinar,
esmenar si cal i tramitar per ser aprovada. I açò jo crec que em
quedaria aquí, és l’important del debat d’avui. Possiblement al
partit de l’oposició li interessa el que ha fet el Govern amb la
campanya concreta que ha expressat, molt bé, el Govern li pot
donar explicacions i li pot dir moltes coses, però l’essencial és
que aquí siguem capaços d’aprovar una llei perquè després no
li haurem de demanar al Govern actes voluntaris, haurem
d’exigir el compliment de la llei, i això és una cosa que tots
esperam , tots volem que qualsevol govern, l’actual o un altre,
estigui subjecte a una llei, com hi estan a set comunitats
autònomes, com hi està el govern d’Espanya, perquè tenen lleis
activades, lleis aprovades que fan possible que hi hagi un marc
regulador de la publicitat institucional.

Què fem amb aquest projecte que tenim? Fa sis mesos i
encara no hem començat cap tràmit, no hem fet res, som aquí
contemporitzant, parlant, sí, hi ha bona voluntat per totes les
parts, em consta que hi ha interès, però hi ha una esmena a la
totalitat, tampoc no es tramita, tampoc no es fa res, no sabem
molt bé si la intenció de l’esmenant, en aquest cas el Partit
Popular, és no tornar-ne parlar mai més d’aquesta llei, sembla
que no, perquè avui demanen al Govern què fa amb la publicitat
institucional, per tant sembla que hi ha interès. Per tant, jo vull
cridar o fer una crida que d’una vegada per totes posem fil a
l’agulla i ens seguem, parlem, facem les esmenes que haguem
de fer, negociem aquestes esmenes, facem contra propostes,
qualsevol cosa per avançar.

No és avui del nostre interès donar raons al rebuig de res, no
tenim interès a confrontacions gratuïtes, ni volem marejar la
perdiu ni encetar discussions bizantines que no ens duran a res,
volem discutir aquesta llei d’una vegada, article per article si és
necessari; volem superar aquest impasse de disset anys que és
molt llarg; volem posar-nos a fer feina per aprovar una llei, la
presentada pel Govern o qualsevol altra que nosaltres siguem
capaços de crear, construir i cosir aquí mateix, la que surti d’un
acord si és possible, però volem posar-nos a fer feina i aprovar
definitivament una llei i que s’apliqui a la major brevetat
possible en aquesta comunitat autònoma. Perquè no haguem
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d’estar disset anys més amb estires i afluixes, entre si el govern
s’ha gastat no sé quants doblers en una campanya publicitària i
si aquella campanya tenia interessos amagats per part del
govern, per exaltar o per ressaltar les seves habilitats i no tenia
en canvi cap interès per a la ciutadania o viceversa. Hem de
deixar de discutir açò per discutir una llei, aprovar-la i que
tothom l’acompleixi.

Estam oberts a escoltar totes les veus, com el Sr. Serra sap
perfectament i la consellera també; volem que aquest Parlament
es doni una oportunitat al diàleg i a l’acord i esperam
sincerament, Sra. Consellera, que açò sigui possible abans que
finalitzi aquesta legislatura, i el nostre grup, no ho dubtin, hi
posarà esforç i interès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de rèplica del grup autor de
la interpelAlació, el Sr. Serra té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Realment agraeix el to de totes les
intervencions, crec que és positiu que venguem a aquesta
cambra a parlar de les qüestions de la manera més transparent
possible i marcant el posicionament de cadascú, com no podia
ser d’altra manera.

S’han suscitat dos grans temes, i llavors entrarem a una
tercera qüestió: primer, la llei, encara serà culpa del Partit
Popular que no es tramiti la llei en el Parlament, és tremend,
tremend, no em puc creure que diguin això, si precisament en
aquest moment el que atura aquesta llei en el Parlament per part
dels partits que donen suport al govern, entre d’altres coses, és
perquè nosaltres hem exercit un dret que és presentar una
esmena a la totalitat. I per què no? I per què sí? Doncs, una
qüestió molt concreta, una llei que té deu articles i que mereix
vint esmenes per part de l’oposició, vol dir que massa bé no
estaria feta, massa ben feta no estaria; perquè de tenir deu
articles i tenir vint esmenes que, com ha dit la consellera, doncs
tenen un cert sentit i són viables, cosa que agraeix que digui,
ben igual que el company del Partit Socialista, com bé ha dit,
doncs no diu molt d’aquesta llei, francament.

Quant als criteris, miri, crec que si alguna hem fet amb
aquesta llei és fer aportacions, diverses; la primera, fer una
proposició no de llei aquesta legislatura aquí per tal que s’instàs
el Govern que es fes aquesta llei, i s’ha fet, vam estar tots
d’acord amb aquesta qüestió, molt bé, quant al passat i en
podem parlar tant com vulguem, no arreglarem res. El present
és que estam d’acord que hem de fer aquesta llei, fantàstic, però
un poquet digna, un poquet digna.

Segona qüestió, les contribucions hi són i nosaltres, quan
parlam del tema lingüístic, que és un tema que es parla aquí, les
modalitats lingüístiques, és una cosa tan senzilla com que volem
que la gent quan circuli pel carrer i vegi una tanca publicitària
del Govern de les Illes Balears s’hi senti mitjanament
identificat; i està clar que a Mallorca, quan es posin doblers se
sentiran identificats més que si posen diners i quan a Eivissa es
posin sous se sentiran més identificats que possiblement si posa
diners, és una cosa evident; i amb l’article salat, doncs
evidentment ens hi sentirem molt més identificats amb moltes
qüestions, i a més a més, si posa rallar a Menorca i posa parlar
a Eivissa i xerrar a Mallorca doncs tal vegada també ens hi
sentim més identificats, i en el fons parlam d’això. Quin drama
és que això sigui una causa com per a no acceptar aquesta
esmena per part del Partit Popular? I tendrem el debat oportú
quan correspongui a la llei.

Anem al contingut, perquè deia, no s’ha qüestionat el
contingut d’aquesta campanya publicitària, que, per cert, potser
és molt important la llei, però no és objecte de debat d’aquesta
qüestió d’avui, parlem de l’objecte de debat d’avui perquè crec
que també mereix tota la nostra atenció, la campanya
publicitària que, efectivament, s’ha dit, consta de 120.000 euros,
gràcies, Sra. Consellera, per la quantia, cosa que no sabíem i la
qual desperta molt d’interès, 120.000 euros dedicats a
l’autobombo del Govern de les Illes Balears. Ben senzill,
primer, perquè -està clar que no és una llei aprovada i no s’ha
d’acomplir, encara no estam obligats a complir-la, però un
poquet de coherència no ens vendria malament-, tenen una llei
aprovada per Consell de Govern l’endemà començar una
campanya publicitària que contradiu aquesta llei, des del nostre
humil punt de vista, i per cert, des dels professionals de la
matèria que són els colAlegis professionals, no ho dic jo, Sra.
Consellera, senyors diputats, senyores diputades, no ho diu qui
els parla, que es pot interpretar amb tota la malícia del món, no
és el cas, ho diu el propi ColAlegi de Publicitaris, que alguna
cosa han d’entendre d’aquesta qüestió perquè, per cert, són els
professionals de la matèria.

Quant al contingut, doncs em permeti que també el
qüestioni; miri, vaig tenir la bona voluntat, després de l’anunci
del president del 13 de gener, on ens parlava d’unes inversions
de 1.061 milions d’euros i dels efectes d’aquestes inversions,
vaig tenir i el nostre grup va tenir la voluntat de preguntar amb
detall què suposaven aquestes inversions de 1.061 milions
d’euros. Vàrem veure complerta resposta, s’ha de dir, a totes les
qüestions, el Sr. Manera, el Sr. Moragues, perdó, ens va donar
resposta, i li puc dir que vàrem quedar molt més preocupats
després de rebre la resposta que abans de rebre la resposta, però
molt més; i molt més, li diré per què, perquè quan feien
referència, el president va dir, 1.061 milions que generen 35.800
llocs de feina, resposta del Sr. Moragues: bé, en funció d’un
sistema estadístic hem pogut intentar esbrinar que això pot
suposar 35.800 llocs de feina. Mal assumpte, no ho sabem.

Com pot demostrar que suposarà un canvi del model
productiu? Perquè va dir que això suposaria un canvi del model
productiu, i justament anam a la resposta del Sr. Moragues i tot
el que es fa és construcció, és un gran canvi de model productiu,
sense cap dubte, i una forma de contribuir que els ciutadans de
les Illes Balears vegin un futur fantàstic i donem aquesta
seguretat que hem de donar a tot l’àmbit econòmic i financer,
sense cap dubte, però no anam pel camí que vostès diuen, diuen
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una cosa però en fan una altra, Sra. Consellera, i és que això és
un drama.

Quina estimació han fet del manteniment de les
infraestructures que s’han de generar? Contestació, cap, cap, ni
una, certament interessant.

Com pot assegurar el president que les inversions generaran
llocs de feina que es podran mantenir en el futur? Cap, la
contesta del Sr. Moragues és que no ho podem demostrar, que
no ho sabem. El Sr. President què va venir a dir aquí, quan
parlava de 1.061 milions d’euros?

Origen dels doblers de 1.061 milions d’euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, vagi reduint, perquè ja s’està passant.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta li puc assegurar que acabaré tot d’una si
em dóna el seu permís per a un minut més.

1.061 milions d’euros, diu l’origen és un gran esforç que ha
fet el Govern i aquí pagarà Madrid i tal. No, no, no, això que va
dir el Sr. President el dia 13 de gener del 2010, no és veritat,
perquè el Sr. Moragues el contradiu a la seva resposta, diu que
són deute públic i inversions estatutàries que, per cert, no es
corresponen en una part important almenys amb el que va dir el
Sr. President en aquesta tribuna.

El termini d’execució de les accions que estigui previst?
Doncs aquesta resposta sí que m’agrada molt i els deman que hi
presten molta atenció, perquè concretament va dir: una part són
inversions plurianuals, la resta esperam poder-les acabar
enguany; i després, més endavant, a una resposta concreta diu
que no hi ha una planificació específica per a aquestes
qüestions.

Vaja, o sigui, que fan una campanya per dir que ha invertit
1.061 milions d’euros, autobombo, em permeti que li digui,
però ho diu la llei, no ho dic jo, la seva proposta de llei, és
veritat, no estan obligats a complir-la, però un poquet de
coherència no ens vendria malament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, no faci que l’hagi de tallar.

EL SR. SERRA I TORRES:

I llavors en ve a dir que, efectivament, aquests 1.061 milions
d’euros no es corresponen amb fets reals planificats i
constatables.

Mal assumpte, Sra. Consellera, 120.000 euros tirats als fems,
que esper que es recuperin moltes altres qüestions i serveixen
per a molts més temes, entre d’altres els que fan referència a
serveis socials, educació i salut, que estan molt minvats
precisament de recursos econòmics; seria un gran camí que,
sense cap dubte, podem discutir a la proposta de llei que tenen
presentada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de contrarèplica, la Sra. Barceló
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, em pens que a darrera
hora ho hem embullat un poc tot açò. M’agradaria recapitular el
sentit i la interpelAlació que el propi portaveu del Partit Popular
ha fet respecte de la política de publicitat institucional del
Govern de la comunitat autònoma, i en aquest sentit assenyalar
que tenim, i crec que a nivell de conclusió, si no m’equivocat,
la primera qüestió: el Govern compleix. Primer, vam demanar
un projecte de llei referit a la publicitat institucional, el tenim i
esperem que aquest projecte de llei, que va pel bon camí per
tancar-se amb un ample acord, gràcies també a les seves
aportacions, sigui una realitat. Per tant, la base més important
quant al que implica el gran debat de política de publicitat
institucional s’acompleix, per tant crec que hem avançat molt,
hem avançat moltíssim. Aquesta és la primera constatació i a
més a més gràcies a la seva colAlaboració, vull dir que ho tenim
en compte.

Per tant, tenim la llei que vam demanar i repeteix,
acomplim; la llei és aquí, la llei és aquí i evidentment esperem
tramitar-la amb la màxima celeritat, amb la seva ajuda, i per tant
tenir, per primera vegada un instrument que ens vagi bé i
comprometi a tots.

Segona qüestions, respecte de la política de publicitat
institucional del Govern de les Illes Balears en aquest moment
ens trobam a un punt de desacord. Jo crec que hem avançat en
el fons una barbaritat, aquests debats, ja ho han dit els anteriors
portaveus, eren de tot color, es deien coses vertaderament
espectaculars; avui hem arribat a la conclusió que al final només
hi ha un motiu de desencontre, que és el contingut d’aquesta
campanya, que, el que fa referència a costs, que el que fa
referència a la distribució, la gestió, no hi ha cap tipus de
problema ni hi ha hagut cap tipus de problema a cap altra
campanya de publicitat.

Respecte d’aquesta, açò són les conclusions, i vostè ha
tengut el temps com per parlar-ne d’una manera clara.

Respecte del contingut, anem al contingut; bàsicament el
contingut d’anunciar la major inversió a nivell històric en
aquesta comunitat autònoma respon perfectament a un objectiu
que s’estableix a la llei, que és donar a conèixer polítiques,
programes, serveis i actuacions públiques. I aquí correspon, i a
açò correspon la campanya feta, amb tots i cadascun dels
continguts i tots i cadascun d’ells, a més a més, li assenyalam
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que complim, i complirem, malgrat de vegades les respostes
parlamentàries s’hauran de complementar amb una
interpelAlació al Sr. Manera, respecte del compliment. Però li
assegur que respon perfectament als compromisos del president
del Govern anunciats aquí.

Per tant, en aquest sentit evidentment el Govern de les Illes
Balears ben segur que fem mil errors cada dia, però també fem
coses que estan bé, també en fem i n’hem fetes. I hem fet una
cosa que vertaderament en aquesta comunitat autònoma serà
vertaderament històrica, al marge de la llei de publicitat
institucional que també ben segur que ho serà, que és aconseguir
un alt nivell d’inversió a la nostra comunitat autònoma, i
sobretot aconseguir-ho a un moment de crisi econòmica
importantíssim. I aquest element, que vertaderament és
l’important que es planteja en aquesta campanya de publicitat
institucional, evidentment valia la pena donar-ho a conèixer, i
sobretot en aquest sentit, a uns moments de crisi econòmica.

Per tant, li repetim, jo estic contenta de la valoració en si que
el portaveu del Partit Popular en fa de la política de publicitat
institucional del Govern; creim que els desacords són
perfectament rectificables, perquè en el fons el que volíem
comunicar és aquesta actuació del Govern, una actuació que, en
aquest cas, li repetim, és històrica, i que, evidentment, encantats
de poder-la compartir.

Per tant, aquesta campanya dóna a conèixer polítiques,
programes, serveis i actuacions públics, dels quals n’estam
evidentment molt orgullosos. Per tant, ben segur encara, i així
i tot, millorarem, i amb aquesta llei, que ben segur tindrem molt
prest, ho farem entre tots. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

III. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm.
1103/10, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears.

Passam ara al punt de l’ordre del dia relatiu al debat i
votació del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1103/10,
reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Intervenció per part del Govern? El Sr. Moragues té la
paraula per un temps de quinze minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Amb
el debat del dictamen de la Comissió d’Assumptes Institucionals
i Generals que ara inicia la cambra aprovarem la segona
modificació que ha sofert el Consell Consultiu de les Illes
Balears des que va ser creat per la Llei 5/1993, de 15 de juny.
Sis anys més tard, la Llei Orgànica 3/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, el va convertir en un òrgan
estatutari. La nova norma institucional autonòmica va fer
necessària en aquell moment la reforma del 1993, que es va
plasmar a la Llei 6/2000, de 31 de maig. Amb aquesta

modificació tres dels membres del Consell Consultiu varen
passar a ser elegits pel Parlament, mentre que el president de la
institució va deixar de ser designat pel Govern i va passar a ser
elegit pels propis membres del Consell.

D’altra banda, la Llei 6/2000 va ampliar sensiblement
l’àmbit competencial de la institució i va modificar el
funcionament i el procediment.

Ara ens trobam que la Llei Orgànica de reforma de l’Estat
d’Autonomia de les Illes Balears torna a incidir en la figura del
Consell Consultiu. Si ens cenyíssim a la literalitat de l’article 76
del nou Estatut podríem circumscriure l’adaptació a fixar el
nombre exacte de membres de l’alt òrgan perquè la seva
composició no és conciliable amb el que conté el Títol II de la
Llei 5/1993, que preveu que l’alta institució assessora estigui
integrada per set juristes, en canvi l’actual redacció de l’article
76 preveu que la institució estigui integrada com a màxim per
deu juristes de reconegut prestigi. És per aquest motiu que, a la
iniciativa legislativa que tot seguit discutirà la Cambra, hi figura
l’ampliació de set a deu integrants d’aquest òrgan. 

Fins aquí arriba l’abast mínim de les modificacions legals
que ens exigia la reforma estatutària, però crec que tots els
grups de la Cambra pensen que hi ha motius més que suficients
que justifiquen una reforma d’abast més ample.

El Consell Consultiu arriba als 17 anys d’existència, des de
l’any 1993 fins a dia 4 de juny del 2010 ha fet 388 reunions i ha
emès més de 2.200 dictàmens, a més de confeccionar les 16
memòries anuals. Açò fa possible que avui disposem d’un
substrat considerable d’experiències acumulades i d’una àmplia
informació que ens permet conèixer en profunditat els encerts,
les insuficiències i les necessitats que presenta la institució.

El projecte de llei que avui presentam respon a la voluntat
d’aprofundir en aquests encerts, d’esmenar les insuficiències i
de subvenir a les necessitats detectades. Així es delimita amb
més precisió l’àmbit d’aplicació de la institució consultiva a la
qual s’atribueix l’alt assessorament del Parlament, del Govern
i de l’Administració de la comunitat autònoma com estava fins
ara i afegim, endemés... o s’hi afegeixen endemés els consells
insulars i els ens locals, la Universitat de les Illes Balears, les
entitats que integren l’administració instrumental dependent de
qualsevol dels ens territorials esmentats i els de les altres
entitats i corporacions de dret públic no integrades en
l’Administració de les Illes Balears quan així ho exigeixi la llei.
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Quant a altres aspectes d’organització cal destacar que els
membres del Consell Consultiu elegeixen entre ells el seu
president o presidenta i també el conseller secretari o consellera
secretària de l’òrgan, que és un càrrec nou en aquesta llei,
precisament per solucionar un dèficit significatiu en la regulació
ara vigent pel que fa a l’elecció dels òrgans esmentats al
projecte de llei, per tot això es preveu en el cas d’empats
successius després de dues votacions per proveir aquests càrrecs
que s’elegeixin ambdós casos el conseller o consellera de més
antiguitat en el consell o de més edat per aquest ordre entre els
candidats proposats.

Pel que fa a les competències del Consell Consultiu de les
Illes Balears, s’adequa a la nova configuració del sistema
institucional autonòmic. Així, al nou text legal, es recull la
preceptivitat dels dictàmens del Consell Consultiu sobre
projectes de disposicions reglamentàries dels consells insulars
que es dictin en exercici de la potestat reglamentària normativa
reconeguda per l’article 72 de l’Estatut d’Autonomia. 

Es disposa l’emissió del dictamen preceptiu en tots els
projectes de llei elaborats pel Govern en compliment de les
previsions expressament establertes a l’Estatut d’Autonomia
exceptuant -com tothom sap- la Llei de pressuposts. La resta
d’avantprojectes de llei diferents dels de consulta preceptiva
podran ser també objecte de consulta facultativa. 

Es tracta d’una nova funció comuna als òrgans consultius de
pràcticament totes les comunitats autònomes, que és de gran
transcendència atès que així es podrà millorar tant la forma com
el fons dels productes normatius que han de ser aprovats per la
Cambra autonòmica. Es preveu també la intervenció preceptiva
del Consell Consultiu en totes les proposicions de reforma de
l’Estatut d’Autonomia.

Pel que fa al funcionament del Consell Consultiu, hem de
destacar que, en els supòsits prevists al projecte, el Parlament de
les Illes Balears estarà legitimat per solAlicitar un dictamen  del
Consell Consultiu i s’ha optat perquè sigui el mateix reglament
de la Cambra autonòmica el que determini l’òrgan que estarà
facultat per solAlicitar-lo i el procediment mitjançant el qual es
formalitzarà la consulta.

Així mateix es dedica un títol del projecte de llei a regular
el règim de personal al servei del Consell Consultiu i al règim
economicofinancer que ha regir a la institució. Pel que fa al
personal mitjançant una disposició addicional es crea el cos de
lletrats i lletrades del Consell Consultiu seguint una pràctica
gairebé unànime als consells consultius que funcionen a
l’actualitat arreu de l’Estat espanyol.

Finalment, quant a les disposicions transitòries, entre
d’altres qüestions es preveu que en començar la propera
legislatura el Parlament i el Govern de les Illes Balears
respectivament elegiran i designaran els membres que els
pertoqui per completar la composició del Consell Consultiu i es
determina que en la primera sessió en què participin els nous
membres elegits o designats en aplicació de la futura norma
s’elegiran de nou tant el president de la institució com el
conseller secretari.

Després d’aquest breu repàs del que consideram que serà
una llei de darrera generació i amb clara vocació de

permanència a l’ordenament jurídic, no voldria concloure sense
deixar de ressaltar la decisiva aportació que han tengut la
mateixa institució consultiva en la definitiva definició o
configuració del text final, el seu dictamen ens ha aportat
importants elements de reflexió que han ajudat a millorar
substancialment aquest projecte de llei, i per suposat a tots els
grups parlamentaris que amb les seves aportacions i reflexions
han contribuït també a millorar decisivament el text que avui -
esper- aprovarà la Cambra.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Passam al torn de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant la necessària reforma del Consell Consultiu de
les Illes Balears, una reforma necessària no només perquè així
ho consideri aquest parlament -que ho considera-, sinó també
perquè així ho estableix l’articulat del nou Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears al qual la present llei, lògicament, ha
d’adaptar-se.

El Consell Consultiu és el màxim òrgan de consulta de la
nostra comunitat autònoma i aquesta present llei regula el
nombre, l’organització i el funcionament d’aquest organisme a
fi i efecte de garantir-ne la necessària independència i la
realització de les seves funcions en les condicions més òptimes.
Des del nostre punt de vista favorable als canvis que planteja la
llei que avui discutim en aquesta cambra el Consell Consultiu
de les Balears s’escollirà mitjançant uns criteris adequats per a
la tasca que aquest ha de dur a terme.

Voldria remarca només però alguns aspectes que consider
interessants a l’hora d’abordar la present reforma. En primer
lloc, consider que és bàsic i fonamental que totes les persones
que formin el Consell Consultiu de les Illes Balears siguin
bones coneixedores tant del règim autonòmic de les nostres illes
com del nostre dret propi i també de les característiques
específiques de la nostra societat. Un consell consultiu format
per mals coneixedors d’alguns dels aspectes esmentats no seria
útil o no ho seria en la mesura en què ho ha de ser per a les
finalitats que persegueix l’esmentat consell consultiu. 

Per posar-ne algun exemple des del nostre punt de vista
suficientment clar, un consell consultiu format per persones que
tenguin una visió centralista o podríem dir-ne jacobina de
l’Estat no podria entendre o no podrà entendre si es dóna el cas
la voluntat del Parlament de les Illes Balears d’augmentar la
pròpia autonomia. Tenguem en compte que per a una part dels
diputats i diputades que avui som a la Cambra l’autonomia de
les Balears és completament insuficient. Així mateix, algú que
no conegui bé el dret propi de les Balears tampoc no en pot ser
membre perquè se li escaparia aquesta part fonamental part de
la nostra identitat i que no coincideix amb el dret general de
l’Estat.
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Aquesta llei, senyores i senyors diputats, a més dóna més
cos i més consistència al Consell Consultiu de les Illes Balears,
d’una banda perquè amplia la seva composició, tot passant de
set a deu integrants, però també i de l’altra perquè amb la nova
llei el Consell Consultiu de les Illes Balears guanya
competències i això suposa també un increment de les
incompatibilitats per als integrants del Consell Consultiu. 

Entenem que justament les incompatibilitats incorporades en
aquesta llei permeten assegurar que el Consell Consultiu podrà
dur a terme la tasca que se li ha encomanada en les millors
condicions possibles. Aquest règim d’incompatibilitats ha de ser
rigorós per garantir la seva independència i la seva imparcialitat.

També voldria fer esment a un parell de consideracions pel
que fa a les qüestions lingüístiques involucrades en aquesta llei.
En primer lloc, entenc que el Consell Consultiu, que totes les
persones que l’integrin han d’estar capacitades per treballar en
les dues llengües oficials de les Illes Balears, tal com estableix
i així ho hem fet constar a l’article 23. El text íntegre de tots els
dictàmens del Consell Consultiu hauran d’estar a l’abast
almenys per via telemàtica en les dues llengües oficials
l’endemà d’haver-se redactat. Per tant, tothom hauria d’estar
capacitat per redactar els textos en català i en castellà.

Finalment, un últim aspecte. Hauríem de trobar una fórmula
adequada per no haver d’anar repetint això tan contradictori de
“els membres i les membres” del Consell Consultiu; o posam
directament “els membres” perquè stricto sensu “les membres”
no existeix o buscam una altra fórmula. De vegades allò que se
suposa que és políticament correcte ens porta a contrasentits
com el que estic comentant. Potser aquesta cambra podria
encarregar algun informe a la Universitat de les Illes Balears
perquè aquestes disfuncions lingüístiques, especialment en el
llenguatge jurídic, no es continuïn produint com passa en aquest
text.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, breument, per donar suport i la nostra empenta a
aquesta llei, a aquesta posada al dia de la llei d’un òrgan
estatutari com el Consell Consultiu. Hi havia -com s’ha apuntat-
una obligació estatutària, però sobretot ha estat un repàs i crec
que des de tots els grups amb un ampli interès pel consens a
posar-la al dia, a arreglar tots aquells aspectes que havien
grinyolat durant aquests anys i crec que és una satisfacció per a
tots que una institució que deriva del mateix Estatut, de la
constitució nostra, com a un òrgan dependent del Parlament o
un comissionat del Govern i Parlament s’aprovi avui per
consens.

Nosaltres, els confés que en aquesta necessitat d’incrementar
de set a deu els membres del Consell Consultiu hem tengut els
nostres dubtes, però la unanimitat i el consens que s’ha produït
en aquesta ampliació doncs també ens hi hem volgut sumar
perquè crec que era important que hi hagués aquesta unanimitat
i aquesta trobada en aquesta mena d’òrgans.

Per tant, també celebram que al final dins ponència i dins
comissió s’hagin pogut conciliar esmenes, arribar a transaccions
i que aquesta llei ara neixi amb una vocació de ja estabilitzar el
règim jurídic del Consell Consultiu per a tota una sèrie d’anys.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias. Señoras y señores diputados, muy
brevemente puesto que ya ha sido expuesto por el Sr. Conseller
el contenido de esta ley y por los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, solamente quería hacer esta
breve intervención para agradecer tanto a los miembros de la
ponencia como a los miembros de la comisión el trabajo
efectuado para lograr otra vez, una vez más en una ley, un
acuerdo unánime para traer a este parlamento una ley que afecta
a nuestro contenido institucional, una ley de sentido
institucional importante, un acuerdo unánime. 

No voy a entrar, ya digo, en el análisis del texto de la ley que
ya ha sido objeto de presentación y sobre el que ya se ha
hablado largamente, únicamente me limitaré a exponer cuál es
la aportación que entiendo más importante que se ha efectuado
en el debate parlamentario, que creo que consiste en el intento
de unificar el mandato de todos los miembros del Consell
Consultiu de modo y manera que, tras las próximas elecciones
autonómicas, se completará el número de sus miembros pasando
a diez los siete actuales, unificándose desde ese momento el
mandato de todos ellos por el período de cuatro años. Así
cuando concluya la siguiente legislatura concluirá también el
mandato de todos ellos. Eso permitirá que el nuevo parlamento
que se constituya y el Gobierno que se elija puedan proceder a
la designación de miembros del Consell Consultiu de forma que
éste constituya un reflejo adecuado de las mayorías sociales de
nuestra comunidad autónoma.
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En definitiva y con independencia de lo que queda de
legislatura, podemos decir ya, y a la vista de esta nueva ley que
vamos a sumar a este consenso que vamos consiguiendo poco
a poco, que nunca antes se habían conseguido tantos acuerdos
unánimes en la tarea legislativa en este parlamento. Y al menos,
cuando dentro de unos meses salgamos por estas puertas y
apaguemos la luz a la espera de que la enciendan los nuevos
representantes de la soberanía popular, nos quedará el orgullo
de haber participado en la legislatura de mayor diálogo político.

En mi humilde opinión creo que ha sido de gran influencia
para ello que todos hemos entendido que ni el Gobierno ni la
oposición son patrimonio de ningún partido y que la alternancia
es una realidad. Ya lo dije en mi intervención en el debate de
investidura del actual presidente, que una de las líneas más
importantes de esta legislatura era ese objetivo, que había que
aceptar las victorias y derrotas electorales como algo natural y
que no había que cantarles el gori-gori al perdedor, como
sostenía un portavoz del PP en la anterior legislatura.

En estos momentos, puede que con titubeos, hemos
entendido que esto es y va a ser así. La consecuencia es que
estamos cambiando todos, de forma de pensamiento y criterio
a la hora de enfocar reformas importantes y más que pensar en
el corto plazo posiciones políticas esclerotizadas, hemos pasado
a hacernos a la idea de que lo que es bueno para el Gobierno, lo
es con independencia de quien gobierne y lo que es bueno para
la oposición, lo es con independencia de quien la ocupe, más
allá de leyes concretas que hemos podido aprobar por consenso
ya digo, quizá ese sea el mayor logro de esta legislatura: darnos
cuenta todos que nadie es eterno ni en el Gobierno ni en la
oposición y actuar en consecuencia. 

Hemos entendido y asumido que la alternancia es algo
normal, objetivo cumplido, esta ley y otras que veremos a lo
largo del día de hoy son una buena muestra de ello.

Nada más, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Sugrañes. Té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, sí, mayor diálogo político, però
també és la primera vegada que tenim una legislatura on
governa qui té menys representació o el president és el que té
menys representació de tota aquesta cambra, però bé.

Efectivament avui, l’Estatut d’Autonomia del 2007
contemplava la necessitat d’una nova regulació del Consell
Consultiu de les Illes Balears i finalment després de tres anys es
dóna compliment al mandat estatutari amb el projecte que avui
es presenta. 

Cal destacar la implicació del grup del Partit Popular amb
l’aportació d’esmenes. Ens sentim plenament implicats en el
text pel qual hem fet feina de valent, sempre des de la visió de
garantir l’interès general i la legitimitat objectiva en cadascuna

de les esmenes proposades per a la millora del projecte de llei.
Atenent -cal ressaltar- el context econòmic de la crisi i davant
la presentació del projecte de llei per a la reducció del dèficit
públic, el nostre grup va considerar que l’esmena 1988, que va
ser aprovada, que convenia demorar l’ampliació en la
composició dels seus membres. D’aquesta manera en lloc que
l’ampliació es produís al mes de la publicació d’aquest projecte
de llei, tal com estava previst en el text inicial, aconseguim
posposar l’ampliació fins a l’inici de la propera legislatura.

La nostra formació política vol agrair la receptivitat dels
altres grups parlamentaris amb l’acceptació de les esmenes
presentades i vol destacar en tot cas el clima de consens que ha
permès arribar a l’aprovació unànime d’aquest projecte.

Vull incidir i ressaltar la unanimitat d’aquest acord ja que
moltes vegades s’exclou el nostre grup de decisions importants
per la senzilla raó d’ocupar, encara que per poc temps, el lloc de
l’oposició. Al fil d’aquest acord vull recordar que tots treballem
-insisteixo- per garantir el bon funcionament dels òrgans, les
institucions i els serveis per a la ciutadania, i no ho podem
perdre de vista.

D’altra banda em complau destacar el fet que en el text
queden recollits els reptes actuals de l’administració i de la
societat, és a dir, la implantació de noves tecnologies de la
informació i comunicació que permetran la innovació i la
millora en el desenvolupament de la tasca encomanada i agilitat
a l’hora de fer les consultes pertinents dels informes emesos. En
definitiva aquesta reforma del Consell Consultiu incidirà en una
millora de la seguretat jurídica dels ciutadans i de les
institucions. Així idò tots ens hem de felicitar perquè avui
aprovem una reforma en profunditat del text vigent que
assegurarà a aquest consell consultiu independència, objectivitat
i estabilitat. D’aquests valors, no en tenc cap dubte, se’n
derivarà una qualificació tècnica rigorosa per la mateixa
composició d’aquest òrgan, i també a causa de la creació
d’aquest cos de lletrats i lletrades.

Res més, i suposo que els diputats i les diputades m’hauran
agraït la brevetat de la meva intervenció. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Escoltades les diferents intervencions, deman als portaveus
si podem entendre aprovat per assentiment tot l’articulat del
projecte de llei. Sí? Per tant es donen per aprovats: denominació
del títol del projecte; denominació del títol I, articles 1, 2, 3 i 4;
denominació del títol II; denominació del capítol I, articles 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 i 12; denominació del capítol II, articles 13, 14,
15, 16 i 17; denominació del títol tercer, articles 18, 19 i 20;
denominació del títol quart, articles 21, 22 i 23; denominació
del títol cinquè, articles 24, 25 i 26; denominació del títol sisè,
article 27; denominació del capítol I, articles 28 i 29;
denominació del capítol II, article 30; disposicions addicionals
primera, segona, tercera, quarta, cinquena i sisena; disposicions
transitòries primera, segona i tercera; disposició derogatòria
única; disposicions finals primera i segona; i l’exposició de
motius.
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Per tant, esgotat aquest debat i la votació per assentiment,
aquesta presidència proclama aprovada la Llei reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

I al mateix temps faculta als serveis jurídics de la Cambra
per fer les correccions i modificacions tècniques necessàries per
tal que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Economia, del
Projecte de llei de mesures urgents per a l'impuls de la
inversió a les Illes Balears.

Passarem, seguidament, al debat del quart punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al dictamen del projecte de llei de mesures
urgents per a l’impuls de la inversió de les Illes Balears, al qual
s’ha presentat un document signat per tots els grups
parlamentaris en relació a supressions i modificacions per tal de
dotar de coherència i evitar possibles contradiccions al text del
dictamen del projecte de llei.

Per part del Govern farà la presentació del projecte de llei la
Sra. Barceló.

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

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats, just
unes breus paraules perquè avui passam ja a aprovar el Projecte
de llei de mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les
Illes Balears, i tan important són aquest títol i aquesta norma
com és important que s’aprovi avui per unanimitat, i en aquest
sentit volíem agrair la colAlaboració, la participació de tots els
grups polítics des de tots els indrets de les nostres illes que fan
possible allò vertaderament important d’aquest text, que és que
s’aprova per unanimitat i que recull les aportacions de tots els
grups polítics i també de les institucions insulars i alhora també
dels municipis. Per tant és una eina efectiva des d’aquest acord
que s’ha aconseguit perquè vertaderament aquestes mesures
siguin impuls per a la inversió de les Illes Balears. 

Ja en el seu moment en què es van presentar, i parlam de 30
de gener del 2009, parlàvem de tres grans blocs que es
regulaven. Eren i ja visualitzaven en aquell moment, el gener
del 2009, que eren importants mesures legislatives immediates
per facilitar la inversió pública i la inversió privada, i fer front
així a la situació de crisi econòmica: les relatives a l’agilitació
administrativa, especialment les declaracions d’interès
autonòmic i insular per facilitar aquestes inversions públiques;
les pertinents a implantar i a facilitar la implantació de noves
activitats empresarials i professionals, i les encaminades a
impulsar l’activitat turística que des de fa temps, i també amb
plena voluntat que continuï essent el motor sòlid de la nostra
economia i productivitat.

Per tant és una mesura legislativa que es comença i es
prepara en aquest sentit de facilitar els dos àmbits d’inversió, el
públic i el privat, un projecte o un decret llei que ens va
permetre des del mateix moment de la seva posada en
funcionament que també era millorable, i per tant en aquest
sentit, també complint el mandat d’aquest parlament, s’inclouen
i es millora al llarg del seu llarg debat. 

Però en aquest moment hem arribat a aquesta aprovació per
unanimitat, i tan sols vull assenyalar que aquestes mesures
legislatives no només suposen un punt de feina en la conjuntura
difícil que vivim de crisi econòmica, sinó que també suposa
sobretot, i aquí radica part de la seva importància, que actua de
manera contundent en l’estructura pròpiament econòmica de la
nostra comunitat: permetre la reconversió dels establiments
turístics amb totes les conseqüències, amb tota la seva
magnitud; també ens obliga, per tant, a plantejar un futur en què
la qualitat, el compromís amb l’entorn, rehabilitar enfront de la
nova construcció siguin una realitat a la nostra comunitat.

I ho farem, repetim, des de l’acord, donant prioritat clara a
la indústria turística, donant prioritat clara a la reforma integral,
donant prioritat clara a la qualitat i a més a més a l’increment de
l’ocupació i a la lluita contra l’estacionalitat, donant aquest
compromís de responsabilitat amb l’entorn i sobretot la màxima
agilitat de l’administració en la resolució i en el desplegament
de totes aquestes mesures. 

Per tant en aquest compromís a favor del turisme com el
motor econòmic d’aquesta comunitat, capaç de crear ocupació,
capaç de fer-la millor, capaç de millorar la competitivitat de la
nostra economia, capaç de casar perfectament turisme, medi
ambient i a més a més potenciar altres activitats com és la
producció agrària, són elements claus que no podíem deixar
d’escometre en aquests moments de dificultats. 

Per tant sabem que tenim i serà una feina de convenciment
en aquest moment, però sobretot tenim l’eina entre tots pactada,
acordada, i que ens ha de fer possible donar aquest pas endavant
a favor de la qualitat i d’una millor competitivitat de la nostra
indústria turística, el motor de la nostra economia. Per tant
simplement des del Govern volem agrair una vegada més la
colAlaboració i la participació de tots els grups polítics, i donam
avui una passa vertaderament important per tirar endavant
aquesta reconversió.

Per tant i simplement moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Passam al torn de fixació de
posicions, i primerament pel Grup Parlamentari Mixt intervé el
Sr. Mayans. Es divideixen el temps. Per tant té cinc minuts, Sr.
Diputat.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, consellera, jo crec que ens hem de donar l’enhorabona
tots o almenys ens hem de felicitar per haver fet o haver acabat
una feina que ens havien encarregat, això sí, fa un any i mig.
Crec sincerament que si l’impuls que s’ha donat en aquests
mesos hagués estat fa un any segurament ara podríem saber si
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la llei funcionava i estaríem perfeccionant-la en comptes
d’aprovar-la. Per tant agraeixo des d’aquesta tribuna l’esforç de
l’equip de la conselleria i en particular l’esforç de la consellera
de Turisme. Jo crec que potenciarà moltes inversions, aquesta
llei potenciarà moltíssimes inversions, i algunes també he de
lamentar que ja potser estarien funcionant i alguna cosa positiva
ara mateix estaríem veient.

No vull deixar passar l’oportunitat de dir un parell de coses
que m’han cridat l’atenció. 

La primera, que era un decret més que urgent, havia de
solucionar bona part de la crisi i no sé quantes coses més; es va
demostrar que el decret que no va ser aplicable al cent per cent,
era un decret amb forats, més pensat per a l’illa de Mallorca que
per a les altres illes, fins la punt -i una anècdota sí que he de
contar- que l’impulsor del decret, un exconseller, quan va venir
a Formentera va dir que era inservible, paraules textuals. Tant
sort que es va tramitar com una llei, com vàrem demanar tots,
i els grups vàrem poder presentar esmenes. Jo crec sincerament,
i crec que tots ho tenim assumit, que si hagués quedat com va
sortir de la conselleria, allà pel gener del 2009, hagués passat
molt desapercebut, per dir-ho de manera molt educada. Vull
agrair també les aportacions, com ha fet la consellera, de tots els
ajuntaments, que seran al final els que faran efectives les
mesures que desenvolupa aquesta llei, i seran els que diran si
hem encertat o no hem encertat en la modificació i millora
d’aquest decret.

La segona sincerament és que jo no sé si el que impedia
l’aprovació d’aquest decret era el text en si o motius o temes
polítics, i dic el text perquè és un text articulat prou avançat -
entre cometes avançat- a l’època, i només ha pogut veure la
llum precisament per l’època de crisi que estam vivint. 

I per anar acabant, i per anar deixant jo crec que bon gust de
boca citaré alguns dels aspectes més importants i positius de la
llei, que la fan més pràctica i sobretot més aplicable a totes les
Illes: la inclusió dels agroturismes i turisme rural, crec que és
una oferta important ara mateix a Balears, sobretot a Mallorca
i a Eivissa. L’actualització i l’ampliació del termini per
legalitzar places s’ha deixat en dos anys que jo crec que és
correcte, ja que almenys dóna temps per fer les coses amb certa
tranquilAlitat i correcció; de fet el termini que marcava el decret,
vuit mesos, el vàrem més que duplicar durant al tramitació
parlamentària. El termini també per fer millores fent servir
aquest 10% és de quatre anys; crec que és important assenyalar
aquest tema ja que pots anar periodificant i administrant les
inversions durant quatre anys i fent les coses sense haver de fer
cap suïcidi financer; a més a llocs com les Pitiüses als nuclis
urbans i als nuclis turístics a l’estiu estan prohibit fer obres
majors, per tant pots planificar-ho també molt millor. El 10%
extra de construcció sobre les normes i agafant de base allò
existent facilita també molt les coses, i d’aquest tema no en
parlaré més no sigui que algú també se’n penedeixi. 

Un tema important, crec, a les Pitiüses és la supressió de
l’exigència del certificat d’ús turístic de la parcelAla; això permet
que tots els apartaments i hotels en rústic puguin veure’s
afavorits per aquesta llei. Crec que és un tema important perquè
molta gent a un paisatge tan disseminat com són les Balears ens
ho demanava. I un altre tema, que si se’n fa un bon ús pot ser
molt positiu i crec que serà la clau que aquest decret o aquesta
llei funcioni, és el silenci positiu de dos mesos; esper que els
ajuntaments s’ho posin entre cella i cella i funcioni, és un tema
molt important que moltes vegades un lluita més perquè et
donin la llicència que no per fer el projecte.

Finalment un tema molt important, almenys per a mi, és
l’acceptació de les esmenes que fan referència al camp;
l’extensió de la declaració responsable en l’àmbit agrari era
molt important i a partir d’ara haurem de veure com la
Conselleria d’Agricultura l’aplica i el fa servir; haurem
d’instrumentar algun reglament per veure com podem donar
compliment a allò que es va aprovar.

I per acabar tenc el compromís per part de l’equip directiu
i de la consellera mateixa que les esmenes no acceptades,
sobretot algunes que fan referència a temes més concrets,
puguin ser tractades o ser treballades en un futur, i em referesc
per exemple a les estades turístiques o a la figura que s’impulsi
des de cada illa. 

He d’agrair també, i per acabar, la meticulositat, la bona
feina i sobretot, sobretot, la paciència, que n’haurà de comprar
més, del lletrat de la ponència, que n’ha tenguda molta. I res
més, esperem que la pròxima llei urgent no tardem un any i mig
a tramitar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Melià, del Grup Mixt, té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
des d’Unió Mallorquina també ens felicitam, lògicament, per
l’aprovació d’aquest projecte de llei. Era un decret llei -i aquest
és un projecte de llei- que potenciava clarament, volia potenciar
clarament les inversions, que suposava un canvi de xip, era i és
una mesura valenta, un compromís clar amb el turisme, i per a
nosaltres té tres fonaments que són claus i que demostren la
importància d’aquesta norma jurídica. 

Primer, la intencionalitat de l’agilitació de tràmits i de
procediments administratius molt clarament al llarg de tot el seu
articulat. Segon, afrontar una qüestió que veníem arrossegant
sense que ningú no s’atrevís a tractar-la i a resoldre-la, m’estic
referint a la regularització de places; tothom sabia que hi havia
moltes places que no estaven degudament regularitzades però
ningú no s’atrevia a afrontar aquesta qüestió; s’ha afrontat, fins
i tot a la tramitació parlamentària s’ha millorat, no només pel
tema dels terminis, que també, sinó pel tema dels requisits per
aconseguir aquesta regularització de places. I, en tercer lloc, la
resolució de problemes urbanístics que impedien i
impossibilitaven la modernització i la millora de la nostra planta
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hotelera i turística; si realment volem crear oferta turística de
qualitat havíem també d’afrontar i resoldre aquesta qüestió que
la consellera ha denominat reconversió. 

Ens pareix molt important que això s’hagi afrontat, que
s’hagi aconseguit, que hi hagi un acord. Si en el primer
esborrany o en el primer decret llei, per dir-ho més
correctament, si en el decret llei original no hi havia una
resolució pràctica a totes les problemàtiques que hi ha a la
realitat era perquè hi havia resistències de determinats grups
polítics i determinats grups socials al fet que això fos una
realitat. Gràcies a Déu la tramitació parlamentària ha permès
que això es resolgués i que l’aplicació d’aquest canvi de xip i
d’aquesta nova mesura i d’aquesta aposta per la modernització
i la millora de la planta turística siguin una realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Durant el debat del Decret Llei
1/2009, de 30 de gener, el Grup Parlamentari BLOC i PSM-
Verds dèiem que en un context de crisi econòmica com l’actual
els governants estan obligats a cercar solucions en tots els
àmbits, solucions que en ocasions són petites qüestions del dia
a dia i, en altres ocasions, han de ser forçosament més
complicades i difícils. L’atur s’està incrementant i hi ha
empreses que tenen dificultats importants i estan tancant.
Determinats sectors de la nostre economia aguanten millor que
altres, i aquests sectors poden ajudar a tirar endavant el carro de
l’economia, i un d’aquests sectors és sense dubte, dèiem, el
turisme, i en concret el turisme hoteler.

El decret llei que aleshores es duia a ratificació, pel que fa
a les mesures turístiques pretenia contribuir a reactivar l’activat
en un moment en què milers i milers de ciutadans cerquen feina;
fer-ho amb inversions públiques -Pla Renove estatal- i privades,
inversions de reconversió de la planta hotelera i de les zones
turístiques, i no tancar precisament ara places que són al mercat.
Sense dubte podem afavorir la indústria hotelera per via legal,
com es va fer amb aquell decret llei, i no per via sotamà com
s’havia fet en altres èpoques. Dèiem aleshores que ens cal donar
suport al model hoteler i animar la seva modernització. En
aquest sentit la redacció final del decret llei precisava les obres
de modernització permeses i les que no. 

La raó d’anteriors models, per exemple determinades
decisions del Pla territorial de Mallorca a zones turístiques, va
ser impulsar el turisme residencial, que ha arribat a significar
percentatges molt importants, i un bum de construcció i
demografia. Afortunadament el model s’està redreçant, ho hem
vist amb desclassificacions a vorera de mar i a la serra, ho hem
vist amb la renúncia per part del Pla territorial de Mallorca, en
el Consell de Mallorca, a les àrees de reconversió territorial i, la
resta, ho fa la crisi.

La pràctica posterior d’aquest decret llei ens va dur a veure
les dificultats per a la seva aplicació. Durant la llarga tramitació
parlamentària s’ha anat introduint tota una sèrie de
modificacions consensuades entre tots els grups parlamentaris.
En aquest sentit vull destacar el consens final al qual s’ha
arribat. 

Enmig d’aquesta tramitació els grups del Partit Popular i
d’Unió Mallorquina, que aleshores estava en el govern, varen
presentar una esmena per tal que es construís el golf de Son
Baco. Part d’aquest consens ha estat la renúncia a aquesta
esmena, primer per part d’UM, en unes altres circumstàncies
polítiques molt diferents, i més recentment del Partit Popular.
Una bona notícia, que un projecte que anava en la línia d’un
model de creixement obsolet i consumidor de territori, finalment
no tiri endavant.

Un dels punts d’acord entre tots els grups ha estat la
modificació de l’article 17, el qual permetia una sèrie d’obres de
reforma als hotels i que havia tengut poca utilitat pràctica, com
deia abans. El redactat definitiu de l’article 17, des del nostre
punt de vista, és una aposta per la reutilització del sòl ja
consumit front a l’ocupació de nous sòls; és una aposta decidida
contra el canvi d’ús que alguns pretenen i per tant a favor del
mantenim de l’activitat turística hotelera. S’autoritza un
aprofitament extraordinari perquè els hotels, que són la nostra
principal font de riquesa i de creació de llocs de treball, i per
això es preserva que aquest tractament extraordinari sigui
permanent vinculat a l’activitat hotelera. Això vol dir que si en
el futur hi hagués un canvi d’ús no se’n podria beneficiar de les
condicions urbanístiques que es marquen en aquesta llei, i per
tant només es podran mantenir si es manté l’ús hoteler.

L’actual redactat permet actuar sobre edificis que difícilment
poden ser reconstruïts mantenint l’ús hoteler, ja que no
acompleixen els metres quadrats per plaça que preveu la
normativa per a nous hotels. Així mateix, permet actuar sobre
uns edificis que, per les seves característiques constructives, ja
no suportaven més reformes, i per tant aquestes reformes
suposaven un perill per a la seguretat laboral.

Finalment, aquest increment d’aprofitament té com a
contrapartida una aportació econòmica a favor dels ajuntaments;
contrapartida que resulta anàloga a l’aprofitament que se cedeix
als municipis quan es produeix un increment de l’aprofitament
urbanístic.

En el seu moment, també, diguérem des del BLOC del PSM,
perdó, des del BLOC i PSM-Verds, que estàvem disposats a
estudiar altres mesures que dins aquest decret llei o en altres
iniciatives legislatives poguessin servir per afavorir la lluita
contra la crisi d’altres sectors econòmics, especialment aquells
que poden tenir més dificultats actualment, el sector agrari,
industrial, aeronàutic, comercial, en definitiva, que altres sectors
es puguin veure beneficiats de mesures per combatre l’actual
situació econòmica.
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Finalment, i en aquest consens a què s’ha arribat entre tots
els grups parlamentaris, la llei, efectivament, ha recollit aquesta
ampliació i per exemple algunes mesures s’han ampliat al sector
agrari, la qual cosa hem de valorar positivament.

Simplement, per tant, per expressar el nostre suport del Grup
Parlamentari del BLOC i PSM-Verds a la redacció final
d’aquesta llei, tal i com ha quedat després d’un llarg debat
parlamentari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Arribam avui al final d’un camí que, com ja s’ha recordat aquí
per part d’altres portaveus, es va iniciar a primers de l’any 2009,
a primers de l’any 2009 i a partir d’una coincidència i era la
necessitat de fer qualque cosa i d’aprovar qualque tipus de
mesura per donar suport a la principal indústria, al motor de la
nostra economia, que és el turisme, que en aquells moments i en
aquests també encara passa per una certa dificultat.

A partir de l’aprovació del decret en aquell moment, a
primers del 2009, s’han produït al llarg de tots aquests mesos
diferents moments o hem tengut l’oportunitat de tenir debats
sobre aquest decret, la seva tramitació i la seva tramitació com
a llei. Sense anar més lluny, ara fa un parell de mesos, en el mes
de febrer d’aquest mateix any vàrem tenir aquí el debat d’una
interpelAlació i d’una moció, a proposta de l’oposició, on va
quedar clar que dins aquest decret hi havia coses bones, coses
beneficioses, objectius aconseguits i d’altres que havien quedat
potser el resultat que s’esperava un tant aparcat i per tant es
podia millorar en qualsevol cas, per arribar amb més claredat als
objectius que s’havien fixat. Però jo crec que com que hi ha
hagut beneficis i s’han reconegut defectes també, el temps ha
permès veure amb claredat aquesta situació a fi de trobar la
millor sortida a cada un dels casos.

Record que una de les consideracions crítiques que es varen
fer en aquest mes de febrer per part de l’oposició va ser que es
va ressaltar que era una proposta, un projecte, un decret que en
el seu moment sortia amb un consens, fins i tot amb el sector,
però es va recordar per part del portaveu, Sr. Pastor, en aquell
moment, que faltava un important consens, que era amb el grup
de l’oposició. Jo crec que si de qualque cosa ens hem de
felicitar, precisament avui, és que, entre d’altres qüestions,
aquesta reclamació per part de l’oposició també ha trobat el seu
lloc i ha estat atesa i per això, precisament avui, el que farem
serà aprovar per unanimitat un text absolutament consensuat.

És cert que han estat molts mesos de debat, però vull
ressaltar també que al marge de les discrepàncies, dins aquesta
discrepància hi ha hagut també molts mesos de negociació, i
crec que això és important ressaltar-ho, perquè de vegades hem
donat més importància potser a aquest temps i a aquests mesos
que s’anava dilatant la solució a aquesta qüestió, però crec que
és important tenir en compte que no s’ha deixat a cap moment
de negociar per part dels diferents grups sobre qüestions
puntuals, és cert que afectaven aquest projecte, i això crec que
és important ressaltar-ho.

És important també tenir en compte que la voluntat de la
consellera actual, de trobar un punt de consens necessari amb tot
i respecte de les propostes que han de permetre millorar el
rendiment del motor de la nostra economia, que és la indústria
turística, també ens permeten que puguem mirar al futur amb un
cert optimisme, com a mínim amb més optimisme del que ho
podíem fer fins ara. I això juntament amb la voluntat, està clar,
de tots els grups d’aquesta cambra, que ha posat cadascú el seu
granet d’arena per trobar també el punt de consens quant a les
diverses esmenes que havia presentat el grup de l’oposició. Per
tant, tot això ha permès arribar al dia d’avui, a l’aprovació
definitiva d’aquesta llei.

Un projecte que, com ja he dit, no exempt, ara fa més d’un
any, de dificultats, de qualque altre problema, però que arriba
avui a aquesta aprovació amb el necessari punt de consens que
crec que és i serà beneficiós per a tot.

Crec que millor que com la consellera ho ha explicat ja, cap
dels portaveus que avui sortim aquí podem ressaltar què és el
que es millora amb aquest tràmit i amb aquestes modificacions
fetes en el decret i a l’actual text d’aquest projecte de llei, ho ha
dit ella molt clarament; i jo simplement ressaltar que les més
importants estan relacionades amb allò que és també el més per
al futur de les nostres illes, i repetesc que és aquesta indústria
turística de la qual tots tenim absoluta dependència en aquests
moments.

I per acabar, no volia deixar passar l’oportunitat també per
fer una referència, que crec que també el Sr. Mayans ho ha dit,
i agrair als lletrats del Parlament la paciència, al marge de la
feina que ja se sol fer, però en aquest cas la paciència, perquè
tots els que hem estat a les contínues d’aquesta ponència hem
estat testimonis del patiment per part del lletrat de posar una
miqueta d’ordre a tot allò que se’ls anava incorporant, allò que
en algun moment era bo i l’endemà potser ja no ho era tant, però
ell sí ha estat capaç de configurar un projecte amb sentit i amb
base, i partint de les propostes de tots i del consens final.

Per tant, vagi també, per endavant, l’agraïment del nostre
grup i crec que, simplement, dir que avui, i per acabar, crec que
és un moment important si hem estat capaços de demostrar que
quan les coses importen són importants, també, per moltes
discrepàncies que tenguem en determinades qüestions, som
capaços també de posar-nos d’acord.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Vinent té la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera, em permetran fer, per començar, una
petita introducció perquè avui hem viscut un ple bastant
singular, amb un escenari ben curiós, hem aprovat la llei que
anat més ràpida amb 24 hores de tràmit i la llei que també ha
anat més lenta crec que de totes les legislatures que hi ha hagut,
que és la que avui debatem, que du un any i mig de tràmit.

Amb la meva intervenció d’avui em vull sumar a tot
l’exposat pels altres portaveus que m’han precedit i vull
manifestar, com no pot ser d’una altra manera, el nostre suport
a aquest projecte de llei de mesures urgents per a l’impuls de la
inversió a les Illes Balears. Avui ens trobam al tràmit final
d’una llei que ha tingut un debat molt intens, un debat
interessant i llarg, i fins i tot podríem dir que molt complex, per
la gran varietat de consellers que han passat per la Conselleria
de Turisme dins aquest govern, concretament quatre amb tres
anys, la qual cosa és un rècord Guinness, sense cap dubte i
sense precedents.

Ha estat la llei que ha tingut els debats més llargs en
ponència, com he dit, un any i mig, en els darrers set anys, crec
que no recordam que hi hagi hagut cap llei que s’hagi perllongat
tant, però, com vaig dir en comissió, quan arriba a bon port és
benvinguda una llei tan important.

Vull recordar també que aquesta llei va crear unes
expectatives, atesa la mala situació per la qual travessam i per
tant hauria d’haver estat una miqueta més àgil, i esperam que
aquesta lentitud a tramitar les lleis no torni passar, i procurem
utilitzar el temps previst dins aquesta cambra parlamentària. I
vull recordar també, jo mateixa vaig fer una queixa a la Mesa de
la Comissió d’Economia, perquè s’agilités i per tant crec que
l’activitat del Parlament no pot viure supeditada a les
contingències del Govern de les Illes Balears, tot el contrari,
gaudeix d’independència i ha de ser un contrapunt a l’activitat
governamental.

Però com bé està el que ben acaba, estic convençuda i el
meu grup també que al final d’aquesta llarga travessia haurem
aconseguit una llei consensuada en la seva totalitat. Ens volem
felicitar perquè el Grup Parlamentari Popular havíem presentat
27 esmenes a aquest projecte de llei per millorar-lo i d’aquestes
1 es va aprovar per unanimitat, 11 es van transaccionar i 15 les
hem retirat perquè amb moltes d’aquestes hem consensuat un
text alternatiu i d’altres per estudiar altres vies fora d’aquesta
llei.

Fent un esforç, com la resta de grups parlamentaris, hem
cedit i hem pogut arribar a treure una llei que és pràctica i
valenta per assumir els reptes d’aquests temps tan difícils per a
la nostra economia, una llei més oberta per a totes les Illes
Balears, per tal d’incentivar agilitar i facilitar la inversió pública
i privada. La gravetat de la crisi econòmica és la que, en
definitiva, justifica fer aquesta llei que també preveu el nostre
Estatut d’Autonomia i que abasta tots els sectors econòmics de

Balears. Perquè, amb les quatre línies d’actuació, que ja s’ha dit
aquí, com és agilitar els temes administratius; implantar noves
activitats empresarials, professionals i econòmiques; dotar d’un
gran impuls a la indústria turística, com a motor de la nostra
economia, i la quarta línia, que hem d’agrair que les esmenes
del PP i AIPF s’hagin recollit en bona part, i per tant tenim una
quarta línia que és en matèria d’agricultura i ramaderia.

Per tant, una vegada més, vull agrair la feina feta per tots els
grups parlamentaris i per tots els partits polítics amb
representació en aquesta cambra. I em permetran també agrair
al Sr. Fiol, que també ha estat ponent, i al meu grup
parlamentari l’esforç per consensuar i la confiança diposita en
mi mateixa, que vaig agafar aquesta llei al tram final quasi de la
tramitació.

Després també, de la bona feina feta, i vull que consti, pel
diputat Sr. Juan Cardona, que també havia estat en aquesta
ponència.

(Alguns aplaudiments)

També vull agrair, perquè s’han de reconèixer les coses quan
es fan bé, el tarannà de la consellera de Turisme i el bon clima
a les diverses reunions mantingudes a la conselleria, per poder
arribar a un acord i atracar posicions que representin el sentir de
tots els sectors i de molts sectors de la nostra societat illenca;
tots volem el millor per a la nostra comunitat, per a les nostre
illes, i quan legislam hem d’intentar aconseguir el màxim
d’adhesions, i tant el Govern com l’oposició hem sabut
equilibrar amb aquesta llei els desitjos contraposats i, per tant,
hem aconseguit fer prevaler l’interès general per damunt
l’interès de partit o personal, intentant trobar solucions
adequades a problemes concrets i que afecten tots els municipis
de les nostres illes.

Manifestar, per acabar ja, el nostre acord a les correccions
tècniques en el dictamen del projecte de llei i que tots els
portaveus hem signat, així com la supressió de les disposicions
addicionals tercera, tercera bis i transitòria primera i afegir-me
també per agrair als serveis jurídics d’aquest Parlament la
paciència i l’esforç que han fet perquè avui sigui possible
l’aprovació unànime d’aquesta llei.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vinent. A continuació, correspon procedir a la
votació del títol del projecte, de l’exposició de motius, de
l’articulat, de les disposicions addicionals i transitòries, de la
disposició derogatòria única, de les disposicions finals i dels
annexes, segons el text del dictamen. Les disposicions
addicionals tercera i tercera bis, així com la disposició
transitòria primera queden excloses de la votació, aquestes són
suprimides.
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Es pot entendre que es dóna aprovat per assentiment?

Per tant, 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 en especial pel
que fa a les modificacions introduïdes mitjançant els escrits
signats per tots els grups parlamentaris.

Per tant, aquesta presidència proclama aprovada la Llei de
mesures urgents per a l’impuls de la inversió a les Illes Balears.

V. Debat i votació sobre la solAlicitud presentada per
dotze diputats de tots els grups parlamentaris, escrit RGE
núm. 2784, d'habilitació de període extraordinari el present
mes de juny per tal de poder celebrar les sessions
extraordinàries necessàries de la ponència, creada en el si
de la Comissió de Reglament, d'estudi per a la reforma del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

A continuació passam al punt de l’ordre del dia que
correspon a l’escrit RGE núm. 2784/10, presentat per diputats
de tots els grups parlamentaris, d’habilitació de període
extraordinari durant el present mes de juny, per tal de poder
celebrar les sessions extraordinàries necessàries de la ponència,
creada en el si de la Comissió de Reglament, d’estudi per a la
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Atès que aquest escrit ha estat signat per tots els grups
parlamentaris, es pot donar aprovat per assentiment? Sí.

Queda aprovada, idò, la celebració de sessions
extraordinàries de la ponència esmentada.

VI. Debat i votació sobre la solAlicitud presentada per
devuit diputats del Grup Parlamentari Popular, escrit RGE
núm. 2789, de període extraordinari per tal de celebrar les
sessions necessàries,  de ponència, comissió i plenari, a fi
que es tramitin i, si n'és el cas, s'aprovin les iniciatives
següents:

- Proposició de llei RGE núm. 962/10, relativa a declaració
d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de
Son Bosc, a Muro.

- Projecte de llei de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d'interès
general.

Seguidament, passam al punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació sobre la solAlicitud presentada per
devuit diputats del Grup Parlamentari Popular, RGE núm.
2789/10, de període extraordinari per tal de celebrar les sessions
necessàries de la ponència, comissió i plenari, a fi que es
tramitin i, si n’és el cas, s’aprovin les iniciatives següents:
Proposició de llei RGE núm. 962/10, relativa a declaració
d’interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc a Muro, i Projecte de llei de mesures urgents relatives a
determinades infraestructures i equipaments d’interès general.

Per tant, per presentar el document, pel Grup Parlamentari
Popular, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, amb una breu intervenció. És a
dir, així com el nostre grup ha estat d’acord a ampliar el període
parlamentari a l’anterior punt, exactament igual en aquests dos,
així com també a la solAlicitud presentada perquè també s’obrís
el període per poder tramitar la llei del sòl, o la comissió o la
ponència de la llei del sòl, per intentar arribar a aquest màxim
consens, ho vàrem fer a la passada legislatura quan governàvem
i ara consideram, que també estant a l’oposició, que si el mes de
juliol s’ha de venir per aprovar algunes lleis que estam
convençuts que seran molt útils per a aquesta comunitat hi
estam totalment disposats i a més a disposició del Govern per al
que necessiti.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a un torn de fixació de posicions i per tant, el Grup
Parlamentari Mixt no intervé. Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds? Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, el Grup Parlamentari del BLOC demanaria si es pot votar
per separat un i altre. L’explicació és molt senzilla i és que no
veim cap urgència per destruir un indret com Son Bosc, per tant,
en aquest sentit no creim que estigui justificada cap situació
extraordinària per dur aquest tema a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. BONED I ROIG:

Molt breument, per expressar que el Grup Parlamentari
Socialista ens abstindrem en aquesta votació, anunciar
l’abstenció, perquè no tenim cap especial interès, però tampoc
no tenim especial interès que no es tramiti perquè no tenim cap
necessitat de bloquejar absolutament res. Per tant, valorar i votar
les propostes ja arribarà el seu moment, i demanar aquí que es
tramitin, per tant, el nostre vot, anunciar l’abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tant, procedirem a la votació per separat dels
dos punts.

Em comenten els Serveis Jurídics que no es pot votar per
separat, per tant farem la votació dels dos punts conjuntament.

Per tant, passam a votar i votam.

Vots a favor de la solAlicitud 31; vots en contra 5 i
abstencions 21.
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Per tant, queda aprovada la solAlicitud de període
extraordinari.

Debat i votació sobre la solAlicitud presentada per divuit
diputats del Grup Parlamentari Popular, amb escrit RGE
núm. 2817/10, de període extraordinari de sessions per tal
de continuar desenvolupant els treballs iniciats en la
ponència creada en el si de la Comissió d’Ordenació
Territorial per tal d’estudiar la possibilitat d’assolir un
ampli consens parlamentari i social en relació amb una llei
del sòl de les Illes Balears.

A continuació passaríem al debat i a la votació sobre la
solAlicitud presentada per 18 diputats del Grup Parlamentari
Popular, escrit  RGE núm. 2817/10, de període extraordinari de
sessions per tal de continuar desenvolupant els treballs iniciats
en la ponència creada en el si de la Comissió d’Ordenació
Territorial per tal d’estudiar la possibilitat d’assolir un ample
consens parlamentari i social en relació amb una llei de sòl de
les Illes Balears.

Volen presentar el document? No hi ha presentació. Per tant,
tampoc no hi ha torn de fixació de posició.

La puc entendre aprovada per assentiment?

Per tant, queda aprovada per assentiment.

I no havent-hi més assumptes a tractar, no els desig bon
estiu perquè ens veurem segurament ben prest, però sí que
s’aixeca la sessió per avui.

Gràcies.
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