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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. 

0. Jurament o promesa de la nova diputada.

Abans de començar el debat, procedeix que la nova diputada
Hble. Sra. Virtudes Marí i Ferrer presti la promesa o el jurament
d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, atesa la renúncia al càrrec del Sr. Josep Juan i Cardona,
d’acord amb l’establert a l’article 7.1.3 del Reglament de la
cambra.

Passam doncs, al jurament o promesa de la nova diputada.

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

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, ho jur.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot ocupar el seu escó.

Passam ara al primer punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3189/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursos de policia turística a l'illa
d'Eivissa.

La primera pregunta, RGE núm. 3189/10, relativa a cursos
de política turística a l’illa d’Eivissa, la formula la diputada Sra.
Carmen Castro del Grup Parlamentari Popular. 

Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens pot dir la Sra. Consellera
d’Innovació, Interior i Justícia quan pensa el Govern tornar a
impartir els cursos de formació per a policies de reforç a l’illa
d’Eivissa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Costa.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, en relació amb la
pregunta que em formulava, de si aquest govern tenia intenció
de centralitzar els cursos de policia turística a l’illa d’Eivissa, li
he de comentar, Sra. Castro, que sí, a més a més quan hem
pogut comprovar que enguany a les illes Pitiüses
proporcionalment és allà on més vacants s’han produït a les
places de policia turística.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Sra. Castro, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Costa, almanco m’alegr que
reconegui que la seva gestió centralitzadora cap a Palma ha
tingut unes conseqüències nefastes per als ajuntaments de l’illa
d’Eivissa, perquè des del curs 2008-2009 només es fa formació
per a policies a Palma i això crea un greu perjudici tant als
interessats com als ajuntaments d’Eivissa, que han vist com
aquesta temporada no han pogut contractar els 40 policies
turístics que vostès anunciaren en grans titulars -que és la seva
política, la dels grans titulars-, idò d’aquests 40 policies no se
n’ha pogut contractar quasi cap perquè les persones interessades
no han pogut accedir a la formació. 

La formació, Sra. Consellera, s’ha de fer a l’illa on s’ha de
fer feina, seguint amb la política descentralitzadora de l’anterior
conseller, Sr. Rodríguez, a l’anterior legislatura, perquè quan un
municipi triplica la seva població, hi ha o hi pot haver
problemes de seguretat, i vostè ha d’estar del costat dels batles.
Però com que vostès no tenen un model propi de policia
turística, el que volen és fer desaparèixer aquest model de
policia turística i han continuat amb el conveni per al 2010, han
centralitzat la formació, amb la qual cosa han condemnat els
municipis d’Eivissa a no tenir policia turística aquesta
temporada, amb els problemes que això comporta, però el més
trist de tot és que això és fruit de la gestió d’una consellera
eivissenca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Castro, tanta sort que li
he contestat que sí que volem descentralitzat, vostè ja portava
preparada la resposta per endavant i per això ha fet aquí tota una
sèrie d’acusacions sense cap tipus de base. No em demani que
jo continuï amb la política de l’anterior conseller Sr. Rodríguez,
no per res, no perquè cadascú tengui el seu estil, sinó que
cadascú té les seves conviccions polítiques i com comprendrà
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quan  vostè sigui consellera, podré entendre que faci una
política de continuïtat amb el seu predecessor del Partit Popular;
però això no m’ho demani a mi que som progressista, com pot
entendre, no faré la mateixa política del Partit Popular que, per
cert, jo crec que tampoc no és un exemple de gestió la política
del Partit Popular de l’anterior legislatura.

Dit això, li torn a reiterar, Sra. Castro, que efectivament la
voluntat d’aquest govern és descentralitzar la formació per
poder cobrir totes les places de policia turística amb els cursos
de policia local, i precisament com he dit també i he posat les
dades damunt la taula, les Illes Pitiüses amb 19 vacants són les
illes en proporció que més vacants han tingut. De totes formes,
efectivament, aquest govern no comparteix el model de policia
turística que es va crear l’anterior legislatura, però som prou
responsables perquè precisament no volem deixar que els
ajuntaments passin d’una forma dràstica d’un model a un altre,
som conscients que és necessari un període transitori i en això
estam. Per això enguany hem firmat nous convenis de policia
turística amb tots els ajuntaments que així ho han solAlicitat. Per
cert, també li he de dir que les ajudes als ajuntaments han
augmentat respecte de l’anterior conveni, com no podia ser
d’altra manera, perquè ja havien passat quatre anys. I també per
primera vegada s’ha ofert firmar aquests convenis amb tots i
cada un dels ajuntaments de les Illes Balears, per tant, no me pot
acusar que no hem estat al costat dels ajuntaments.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 3190/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Antònia Gener i Bosch, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finalització de les obres del dic de
Ciutadella.

Passam ara a la següent pregunta, relativa a finalització de
les obres del dic de Ciutadella. La formula la diputada Sra.
Antònia Gener del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, avui ens hem despertat amb l’esperada
notícia que la Comissió Balear de Medi Ambient ha acordat
favorablement l’exoneració d’una nova avaluació d’impacte
ambiental en una segona reunió que s’ha vist forçada, després
que el passat dia 7 de juliol diversos membres del seu mateix
govern votessin en contra, intentant imposar criteris polítics per
damunt de criteris tècnics. Ara bé, hem de destacar que no hi ha
hagut unitat de criteri en el propi govern ni en el consell insular
i ha fet falta que hi hagués destacades absències perquè la
proposta tirés endavant. A pesar de tot hem de dir, però, que el
sentit comú s’ha imposat a la Comissió Balear de Medi Ambient
i ara podran continuar endavant les obres d’un esperat i
necessari dic.

Per açò, Sr. Conseller, una vegada salvat aquest -diguem-ne-
entrebanc, provocat pel mateix govern i secundat pel Consell
Insular de Menorca, ens pot explicar quines són les previsions
que té de finalització del dic de Ciutadella?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Sr. Conseller Carbonero, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, les previsions són
que per a Sant Joan de l’any que ve el dic estigui operatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. GENER I BOSCH:

Sr. Conseller, Déu l’escolti i tant de bo que l’estiu que ve
puguem tenir operatiu un dic tan necessari, una obra tan
necessària com és tenir un port exterior que millori les
comunicacions marítimes, que doni seguretat portuària i que
també minimitzi els efectes de rissaga, perquè com vostè sap,
els dies que hi ha risc de rissaga, tenim el port tancat amb les
conseqüències negatives que açò produeix damunt el turisme i
també damunt el trànsit de passatgers que s’han de derivar a
l’altra punta de l’illa.

Sr. Conseller, haurà de posar tots els esforços a exigir que
l’empresa constructora compleixi amb els terminis que avui ens
ha dit, ja que fins ara s’acumulen diversos retards importants.
No hem d’oblidar que al final l’obra haurà durat quatre anys en
lloc dels dos que estaven prevists i és clar que no ens podem
permetre el luxe de perdre més temps. Però també avui em veig
amb l’obligació de demanar-li que també haurà d’exigir a
l’empresa constructora l’estricte compliment de les normes de
seguretat a les obres, després que desgraciadament es produís un
fatal accident laboral.

Sr. Conseller, ja per acabar, desitjam i esperam que aquest
govern no torni a ser presoner de les diferències que hi ha entre
els socis de govern. Li ho diré amb unes altres paraules, el que
esperam és que les infraestructures que esperen i necessiten els
ciutadans no tornin estar en perill a causa d’un govern que no
sap tenir criteri en comú ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

... i que està en el poder a tota costa amb un joc de mini-
minories que no representen la majoria.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el nou port de
Ciutadella va néixer del consens de les forces polítiques
presents a Ciutadella i a mi m’agradaria que aquest consens es
mantingués fins a la seva finalització. I encara que no sigui
habitual, li vull agrair a vostè i al seu partit el suport que fins ara
ha donat al Govern i esper que així continuï fins al final.

Miri, ahir es va fer una passa molt important, la Comissió
Balear de Medi Ambient va aprovar exonerar l’obligació de fer
un estudi d’impacte ambiental de l’ampliació del dic de Son
Blanc, per tant, demà s’aprovarà la contractació del projecte
dels dos calaixos que fan falta per acabar aquest dic.

Ara, amb les qüestions que ha dit al final no hi puc estar
massa d’acord. Miri, queda molta cosa per fer, jo m’he
compromès que per a Sant Joan estarà, però queda molta cosa
a fer. El vial que comunica amb el port està sense projectar,
lògicament sense expropiar i sense començar, s’ha de fer, s’ha
de fer. L’estació marítima està en un projecte bàsic, sense
projecte d’execució, l’estació marítima senyors diputats costa
18 milions d’euros. Això és el que ens hem trobat, lògicament
la farem molt més reduïda. Per tant, queda molta cosa per fer i
això ho haurem de fer de manera ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada! Continuï, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

... de manera molt ràpida. La recomanació que vostè m’ha
fet sobre les mesures de seguretat, jo voldria acabar amb un
record pel Sr. Anibal Pila, treballador de Ferrovial que va morir
precisament fent feina la setmana passada damunt el nou dic de
Son Blanc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3191/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració de l'atur registrat el passat mes de juny
a les Illes Balears.

Passam ara a la tercera pregunta, relativa a valoració de
l’atur registrat el passat mes de juny a les Illes Balears. La
formula el diputat Sr. Cristóbal Huguet del Grup Parlamentari
Popular.

Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. A principis de juliol vàrem conèixer la situació de la
conjuntura laboral del mes de juny, tenen vuit paràgrafs les
notes que va fer públiques el Govern, la Conselleria de Turisme
i Treball, i a cadascun d’aquests vuit paràgrafs es pot llegir
“reduir”, “reducció”, “reducció del nombre”, “ha reduït”,
“caiguda de l’atur”, “l’atur ha caigut”, “l’atur s’ha reduït” i
“reducció constant”.

Des que tenim estadístiques, el mes de maig, juny, etc., és a
dir, els sis primers mesos es redueix l’atur, només amb una
excepció, el març de l’any passat hi va haver més atur que el
mes anterior; per la resta, els comptes interanuals que feim, les
dades són: any 2007, 27.000; any 2008, 36.000; 64.000 l’any
passat i enguany 74.000. 

Com valora el Govern -perquè jo no em vull fiar de la nota
de conjuntura- aquesta situació?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment ho
hem de valorar així, malgrat la situació i el nombre d’aturats
sigui una situació vertaderament complicada i per tant, encara
estam en una situació de crisi, açò no ho podem obviar, però
també hem d’assenyalar el que és l’anàlisi de les dades. El mes
de juny d’enguany sí podríem explicar que l’atur s’ha reduït i ha
tingut la caiguda més gran del mes de juny des del moment que
tenim estadístiques. O que duim sis mesos consecutius de
reducció de l’atur, durant sis mesos i aquest, fet que no es
produeix des de l’any 2006.

Per tant, aquests són elements i evidentment són elements
importants perquè no s’han produït al llarg de tot el país i de tot
l’Estat. Repetim, açò no vol dir que no estiguem en una situació
dura, que valoram d’una manera greu i preocupant la situació
d’atur que encara tenim, i en aquest sentit ho hem d’assenyalar
així, però també hem de posar de manifest que aquest mes de
juny -li ho repetesc- ha suposat una caiguda de l’atur, la més
gran que tenim i que duim sis mesos reduint l’atur, cosa que feia
anys que no passava.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Huguet, vol fer ús de la
paraula?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies. M’ha deixat molt preocupat i li diré per què.
Primer, perquè produir una baixada més important el juny, vol
dir que no s’ha produït quan toca, el març, l’abril, quan es toca
fer les contractacions normalment aquí. Per tant, aquest és un
símptoma no positiu, negatiu. Segon, cada mes de juny si vostè
mira tota l’estadística hi ha hagut reducció i no només cada mes
de juny, cada un dels mesos a partir de febrer respecte del gener,
el març respecte del febrer, ... des que hi ha estadística, amb
l’excepció que li he dit, el març de l’any passat respecte del
febrer.

Els símptomes en aquesta economia s’han de comptar
perquè són interanuals. Mai no havíem tingut el mes de juliol ni
tan baixa contractació a la Seguretat Social, 454.700, quan el
normal eren 500.000, 505.000, 490.000, i vostè troba que
perquè s’ha produït més contractació el mes de juny que a més
li vull recordar que aquesta contractació és temporal, menys de
tres mesos, troba que ho ha de valorar positivament? Miri, no és
discutir el que vostès escriuen o el que vostès pensen, és discutir
el que fan. Si no creuen que l’atur creix i que cada vegada és
més important i que l’estacionalitat fa que cada vegada hi hagi
menys contractes, siguin més temporals i només en ple estiu,
com trobarà solucions? És aquesta la qüestió de fons. Com
trobaran solucions?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Dues qüestions. La primera, evidentment per
molt negre que ho vulgui pintar, la realitat és la que és i jo
n’estic convençuda..., sí, la realitat és la que és...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci!

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

...i la realitat obligatòriament ens assenyala que duim sis
mesos consecutius combatent l’atur. Que açò no és suficient?
Clar que no. Jo evidentment no entraré en aquest debat
estadístic que tant li agrada, les dades són les que són i
evidentment darrera l’atur hi ha persones i açò és el que ens
preocupa i és on actua el Govern. Aquest govern precisament
més preocupat evidentment per les persones que pels debats
estadístics, té clar que ha lluitat i continuarà lluitant amb un
munt de mesures a favor de les persones que arriben al SOIB
cercant solució als seus problemes. Mai no havíem invertit tant
en formació, mai la formació no havia estat de tanta qualitat,
mai no s’havien fet contractacions massives d’aturats amb
dificultats d’inserció a través dels municipis, mai no havíem
tingut una xarxa d’orientadors com la que tenim.

Per tant, aquest govern mai no havia tingut, mai, en tots els
nivells, no havia tingut aquest compromís amb les persones i
amb la gent aturada. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

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

25 milions de recursos propis dedicats a les persones, cosa
que vostès a cap comunitat autònoma no han tingut la capacitat
de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 3192/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a atenció al mundial de Sud-Àfrica per part d'IB3
Ràdio.

Passam a la següent pregunta relativa a atenció al Mundial
de Sud-Àfrica per part d’IB3 Ràdio. La formula el diputat Sr.
Antoni Serra i Torres del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Com
supòs que a cap dels presents els ha passat desapercebut, fa poc
es va celebrar el Mundial de Futbol de Sud-Àfrica on la selecció
espanyola va arribar a al final i, per cert, la va guanyar. Aquest
fet del que tenim una constància molt evident, hauria estat
pràcticament un fet desconegut si només haguéssim escoltant
els mitjans de comunicació públics d’aquesta comunitat
autònoma i molt especialment, la ràdio autonòmica.
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Demanaríem al Govern de les Illes Balears quina opinió li
mereix aquest fet?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Serra, tot i que els
continguts de la ràdio i de la televisió pública no són
responsabilitat del Govern, com vostè sap molt bé, en aquest
parlament hi ha una comissió de control parlamentari i també hi
ha un consell d’administració de representació política plural,
s’ha de dir que totes les informacions que tenim sobre el
tractament de la cobertura que s’ha donat al campionat mundial
de futbol ha estat suficient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Moragues, sembla que no li han
donat tota la informació que tocava, però permeti’m que li
complementi possiblement gran part del que vostè sap perquè
després a la contrarèplica contesti el que trobi. Primer de tot,
com justifica que just després que la selecció espanyola passés
a la final, no es fes ni un sol comentari a l’informatiu que venia
posteriorment? 

Com explica que tots els mitjans de comunicació d’aquesta
comunitat autònoma, tots, de forma unànime, traguessin aquesta
notícia en portada el dia després que la selecció espanyola
guanyés el Mundial, i la nostra ràdio ho tragués com un fet
secundari i a les tertúlies hi dediqués tres minuts de 50, per cert
amb una mala estona que va passar la coordinadora d’aquest
programa per intentar evitar la temàtica tant com va ser
possible. Com explica que a les tertúlies es diu que es prioritzen
els temes autonòmics, però en les tertúlies de la nostra
comunitat s’ha parlat d’Obama, de Wall Street, s’ha parlat del
positiu que han donat d’alcoholèmia determinats diputats
estatals i moltes altres qüestions de l’àmbit mundial de fet, però
vostès ara diuen que no, que el tema del mundial era un tema
que no tenia cap rellevància i que per tant ens hem de dedicar a
temes de les nostres illes. Fet que, per cert, no coincideix amb
tot el que ha passat absolutament amb tots i cada un dels altres
mitjans de comunicació públics.

Des del Grup Popular no creim amb aquest tipus de
casualitats, Sr. Conseller, almenys tan curioses. Més bé pensam
que vostè forma part d’un govern de quotes impermeables i que
ara es troba en una situació on ha de justificar la postura d’una
part del Govern que comparteix, aquella opinió que expressava
el Sr. Carod Rovira a Catalunya i que estava molt, molt
preocupat per si hi havia poques o moltes banderes espanyoles
arreu de tota Catalunya, com de fet ha succeït també a la nostra

comunitat autònoma, per cert per una qüestió molt evident i és
que formam part d’aquest estat.

També pensam que en un intent d’arreglar no sé què...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA I TORRES:

... Sr. Conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. SERRA I TORRES:

Si em permet, Sra. Presidenta, intenten manipular coses que
ens diuen molt poc d’una ràdio autonòmica que en el futur quan
se sentin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, se li ha acabat el temps. Sr. Moragues?

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Serra, li torn a dir el
mateix, totes les qüestions que hagi de dir sobre la programació
ho pot fer a través dels seus representants al Consell
d’Administració de la Radiotelevisió i aquí ho fa quan es
reuneix la Comissió parlamentària de control.

Miri, a mesura que el mundial avançava i la selecció passava
fases, IB3 Ràdio ha incrementat la seva cobertura i si això no ho
sap és perquè no escoltava IB3, segur, Sr. Serra, perquè jo que
l’escolt ho sé, jo he patit aquest increment d’informacions
esportives que també ha tengut IB3 Ràdio. Li vull dir que tots
els espais informatius de dilluns dia 12 varen obrir amb aquesta
noticia, dia 11 de juliol es varen fer connexions en directe amb
la Plaça de les Tortugues on IB3 Ràdio tenia un redactor que
informava de la celebració espanyola i espanyolista dels
ciutadans de les Illes Balears. La cobertura ha estat ampla,
incloent-hi declaracions, rodes de premsa, cada dia des d’abans
que comencés el mundial el bloc d’esports del programa “Al
dia” de la matinal d’IB3 Ràdio hi dedicava molts de minuts. El
bloc d’esports de les 14 a les 15 hores també, el bloc d’esports
de les 20.45 a les 21 hores també i comentaris a totes les
tertúlies del programa “Al dia”.

Tots els espais informatius han obert amb els partits de la
selecció espanyola, dia 10, dia 11 i dia 12 de juliol. Dia 12 de
juliol, com li he dit abans, es feren ressò de la victòria espanyola
els programes: “Al dia”, “A l’estiu tota cuca viu”, “2010, una
odissea a l’estiu” i butlletins informatius. Cregui’m que el
mundial ha estat una odissea per a quasi tothom, sort que va
guanyar el mundial i tots ho hem celebrat efusivament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3193/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a entrega al Grup Popular
de les auditories de les carreteres d'Eivissa.

Passam a la següent pregunta que és la relativa a entrega al
Grup Popular de les auditories de les carreteres d’Eivissa. La
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Ha fet
falta una pregunta oral perquè el conseller es dignàs a donar-nos
còpia de les auditories que en forma de serial surten cada dia a
un mitjà de comunicació afí. Sr. Conseller, vull aprofitar per
deixar constància de tres coses: la primera és que el menys
seriós i rigorós, perquè és fals ho digui qui ho digui, que s’ha dit
per un conseller és que les carreteres d’Eivissa tengueren un
sobrecost de divuit vegades més. Això és una falsedat per
enganar la gent, i vostè ho sap, el mateix podríem dir de la
variant de Ferreries, que s’acaba d’adjudicar per 25 milions
d’euros i estava per 3 milions d’euros en el conveni de
carreteres o del segon cinturó de Palma que estava per 9 milions
d’euros i en costa 105. És fals. 

El segon, li pot agradar més o manco, però els expedients
d’Eivissa varen passar pels controls més transparents i
independents que jo crec que cap infraestructura no ha passat a
aquestes illes: Intervenció de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; Intervenció de l’Estat, del Ministeri d’Economia del Sr.
Zapatero; Sindicatura de Comptes, i una consultoria específica
de redacció i valoració d’ofertes com és Erns &Young. Els
tècnics i directors d’obra són els mateixos que té vostè, que han
aprovat el seus sobrecosts i el seu modificat durant aquests tres
anys. Ens pot dur a tots a Fiscalia, jo li acompanyaré.

I el tercer que volem i que li vull dir és que vull la seva
compareixença urgent dins aquest parlament perquè nosaltres
tenim documentació prèvia de l’auditoria abans que fos
definitiva, la línia conductora és la mateixa i de sobte canvia
radicalment, són canvis substancials, coses molt poc clares que
esperam que vostè ens expliqui. Avui per avui amb la campanya
publicitària pensam molt, però molt malament del que vostè fa
amb aquestes auditories i amb aquesta documentació prèvia que
ja dic que nosaltres tenim d’aquesta auditoria, i nosaltres no
sabem que hi ha d’auditoria i que hi ha de porqueria. Tal
vegada, Sr. Conseller, el tren de Manacor necessitava més una
auditoria. 

El Sr. Antich, que s’ompl la boca de parlar del metro i de les
carreteres d’Eivissa, té un tren de Manacor, que és l’únic que ha
fet en vuit anys de president, que li cau a peces, que té ferits a
la UCI i que un d’ells du un mes en coma i que encara és l’hora
que doni la cara i que expliqui les seves infraestructures. Jo crec
que vostès tenen molta barra...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... molta hipocresia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

... i aquestes infraestructures sí que necessitaven una bona
auditoria.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti).

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Cabrer,
l’auditoria és al seu abast i al de tothom, tots els grups
parlamentaris, tots els ciutadans, els qui la vulguin veure des de
dia 3 de juliol en el Consell d’Eivissa, allà la vàrem dipositar
perquè tothom que la volgués veure la ves i, de fet, les
informacions periodístiques a les quals vostè ha fet menció
surten precisament de l’estudi de l’auditoria que es fa en el
Consell d’Eivissa. Des de divendres vostès tenen l’auditoria en
format digital, tots els grups parlamentaris i lògicament el seu
també, i jo he demanat, no cal que vostè m’ho demani aquí, jo
ja ho he demanat fa temps, he demanat una compareixença
urgent a comissió per retre comptes de l’auditoria que
efectivament conté molta porqueria, Sra. Cabrer, molta.

Vostè ha dit moltes coses abans de conèixer l’auditoria,
després, quan la conegui, perquè m’imagín que a pesar
d’aquestes informacions prèvies que vostè ha tengut encara no
la coneix tota, quan la conegui veurem si les manté, veurem si
manté les seves afirmacions respecte dels modificats, respecte
que ens posaria una demanda, etc. De totes maneres hi ha una
cosa que no entenc i és la seva insistència a conèixer el
contingut de l’auditoria, la veritat és que no entenc com vostè es
vol passar aquest marrón, aquesta porqueria com vostè ha dit,
aquest marrón, com a llibre d’estiu, jo li trob aquí un exercici
de masoquisme, però miri jo som molt respectuós amb totes les
inclinacions i li desig que si li ve de gust gaudeixi, gaudeixi
aquest estiu que temps i matèria en tendrà. Li recomano que si
té calor llegeixi això que diu l’auditoria sobre les tres màquines
llevaneus de la carretera d’Eivissa a l’aeroport. És molt
refrescant.
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Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 3194/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a actuacions en relació al darrer informe del CRE.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la següent i darrera pregunta relativa a
actuacions en relació al darrer informe del CRE. La formula el
diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del Grup Parlamentari
Popular.

Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, fa
unes setmanes vàrem conèixer el darrer informe del CRE que
feia una valoració i una anàlisi de la situació econòmica, no
només de la nostra comunitat sinó també feia incís en altres
comunitats autònomes a nivell d’Estat, a nivell d’Europa i
també a nivell mundial. És un informe prou extens per detallar-
lo, però m’agradaria llegir una sèrie d’afirmacions o de
conclusions a què arriba l’autor, diu: “les Balears rompen el
mirall”, “es miri com es miri la demanda no aguanta la
comparació amb altres comunitats o amb l’Estat”, “la cara del
consum confirma transfigurada per la manca de confiança”, “la
demanda externa d’esquena a les Balears”, “el servei de mercat
reben l’alè, però no l’empenta de les economies veïnes” -també
en referència a altres economies d’altres comunitats autònomes
que sí l’han rebut-, “la construcció no treu cap i també la
indústria ni endavant ni endarrere”.

Ens agradaria saber, una vegada llegit aquest informe,
quines mesures ha pres vostè com a president del Govern o fa
comptes prendre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor, benvingut com
a nou portaveu. Miri, el CRE va fer un informe i l’ha canviat, el
CRE va treure que l’economia de les Illes Balears per a aquest
any tendria un comportament d’un menys 0,3 i l’ha passat a un
menys 0,1. Li he de dir que el Govern de les Illes Balears va
mantenir un menys 0,9, és a dir, que per tant en aquest sentit qui
ha canviat ha estat el CRE. Vull dir, el Govern de les Illes
Balears tenia clara una determinada forma d’entendre quin seria
el creixement i quina era la situació de conjuntura, per tant, en
aquest sentit les mesures que pren el Govern les pren,
efectivament, d’acord amb aquella valoració que ha fet el
Govern. Per tant, nosaltres continuam aplicant totes les mesures
que veníem aplicant per fer front a aquesta situació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Pastor, vol fer ús de la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres aquestes mesures
encara no les hem vistes i molt manco les han vistes l’economia,
els ciutadans i els empresaris d’aquesta comunitat perquè no
veuen cap repunt de l’economia i no veuen cap indici que això
es pugui recuperar. Sr. President, és hora de prendre decisions
i de governar, no basta tenir, com vostè deia, una bona barca
marinera fa falta també tenir una bona tripulació, i això és una
barca en què no només navega vostè i el seu govern sinó en què
naveguen molts de ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Tres reflexions o tres apunts que m’agradaria compartir amb
vostè: la gent comença a estar cansada, el ciutadà comença a
estar cansat i demana canvi. Aquesta mateixa gent demana seny
als polítics i capacitat d’arribar a acords, i jo avui, com a primer
dia, li vull dir que nosaltres estam a disposició del Govern,
estam a disposició del seu partit perquè també puguem prendre
aquestes decisions positives en conjunt; però també demana
responsabilitats, no basta ja donar la culpa a una economia
mundial que creixerà el 4,2% sinó que també s’han d’assumir.
Vostè no pot continuar ni un dia més amb el culpable d’aquesta
política econòmica del seu govern, no pot continuar ni un dia
més amb el conseller d’Economia, la primera mesura que ha de
prendre és fer un relleu en aquest departament perquè no té ni
la nostra confiança ni la dels ciutadans. Reflexioni, Sr. Antich,
aquest estiu i canviï per favor aquest conseller.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Jo puc
compartir perfectament les seves reflexions, la gent està cansada
i per tant la gent en el seu moment ja dirà de qui està cansada.
Quant al canvi i al seny, efectivament, he intentat en tot moment
posar-n’hi tot aquell que fes falta. Quant a la capacitat d’acords
crec que efectivament aquest govern ha demostrat una gran
capacitat que, per cert, he de donar l’enhorabona a totes les
forces polítiques perquè darrerament hem hagut d’acordar tota
una sèrie de mesures molt importants per a les Illes Balears, que
és facilitar la millora dels establiments i per exemple aquesta
llei de la Platja de Palma. Que es fan ara? Es fan ara gràcies que
efectivament algú les empeny i efectivament gràcies que hi ha
una sensibilitat per part de tots per poder arribar a aquests
acords.
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Miri, jo respect i analitz, mir, veig i estudio totes les
distintes avaluacions que es fan, però, miri, l’INE fa molt poc a
tret una estadística sobre el sector serveis, les Illes Balears creix
en un 7%, la resta d’Espanya en un 4%, el sector serveis en
aquesta comunitat autònoma és el 80% de l’economia d’aquest
país. Per tant, efectivament, estam dins una situació de molta
dificultat, estam dins una situació on haurem d’afrontar canvis
importantíssims, estam dins una situació on es necessita l’esforç
de tothom, però no hauríem de caure dins un pessimisme que
faci que efectivament la nostra societat no vagi cap endavant.
Nosaltres creim que necessitam una lectura en positiu, tenim
moltes dificultats, però estic convençut que si hi ha la voluntat
de sumar esforços d’aquesta situació, en podem sortir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

...i les estadístiques no ens van tan malament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(Alguns aplaudiments)

Acabades aquestes preguntes, i no havent-hi més assumptes
a tractar, s’aixeca aquesta primera sessió.
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