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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, siau benvinguts tots i
totes a aquest nou període de sessions, esper que tots vostès
hagin passat un bon estiu i venguin preparats per fer una bona
feina, així ho desitjam tant la presidenta com els membres de la
Mesa. 

0. Jurament o promesa de la nova diputada.

Ara correspon la presa de possessió de la nova diputada
l’Hble. Sra. Maria Monserrat i Bennàssar. Correspon que
l’Hble. Sra. Maria Monserrat i Bennàssar 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. Miquel Munar i
Cardell, 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.

Honorable Senyora Maria Monserrat i Bennàssar, 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. MONSERRAT I BENNÀSSAR:

Sí, ho jur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Monserrat, pot ocupar el seu escó. Enhorabona.

LA SRA. MONSERRAT I BENNÀSSAR:

Gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 3360/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversió per adquirir terrenys al
municipi de Campos.

La primera pregunta, ajornada a la sessió plenària
extraordinària de dia 27 de juliol, és relativa a inversió per
adquirir terrenys al municipi de Campos i la formula la diputada
Sra. Sandra Morell i Cuart del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Sandra Morell, teniu la paraula.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, senyores i
senyors diputats. L’any 2008 el Govern va comprar un solar a
Campos de 29.000 metres quadrats per valor de 20 milions
d’euros. L’objectiu era construir-hi 435 habitatges de protecció
pública, dos anys més tard el solar continua buit i amb cap
projecte previst. Quina valoració fa el conseller d’Obres
Públiques i Habitatge d’aquesta inversió de compra d’un solar
a Campos per valor de 20 milions d’euros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Govern, el Sr.
Carbonero. Molt bé, Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Sra.
Diputada, dia 15 d’abril de 2008, ara fa dos anys, em varen fer
una pregunta similar, pràcticament idèntica, i té la contestació
en el Diari de Sessions, però bé, vostè diu que no s’ha fet cap
projecte i des de llavors fins ara s’han fet actuacions, s’ha
tramitat i aprovat una modificació de les normes subsidiàries de
Campos i s’ha redactat i aprovat un estudi de detall per tal de
baixar densitats i incrementar les zones verdes en 3.320 metres
quadrats. S’ha introduït en aquest sector, que no és un solar és
un sector, un equipament escolar de 7.164 metres quadrats i s’ha
fet la declaració, la proposta de declaració de la zona, de tot el
sector, com a AUP.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

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

LA SRA. MORELL I CUART.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, nosaltres volem
saber molt més del que ha passat amb l’adquisició d’aquests
terrenys. Volem saber per què el Govern es gasta l’any 2008, ja
fa dos anys i mig, 20 milions d’euros per construir 435
habitatges de protecció pública, aquest és el projecte, i dos anys
més tard no hi ha ni un, d’habitatge. Resultat, zero. Projecte
definitiu, cap. Volem saber per què es va fer una excepció amb

aquest solar, per què es va fer una compra directa a la promotora
dies abans que es convocàs el concurs públic per obtenir sòl per
a habitatges de protecció pública. Per què era tan important
aquest solar que el varen excloure del concurs públic i el
compraren directament a una promotora? Per què tant d’interès
a adquirir 29 mil metres quadrats per fer un volum d’habitatges
que en aquell moment, o en aquests moments, Campos no pot
absorbir?

La veritat és que no era perquè fos barat, 20 milions d’euros
no és barat. Tampoc no era perquè fos prioritari construir 435
habitatges perquè de moment no hi ha ni un i a més ja han
baixat la densitat per una nova iniciativa. Ens podria explicar
realment quina classe de política d’habitatge fa aquest govern
que gasta milions per comprar un solar i després no hi edifica
res? On són els 20 mil habitatges que prometeren en el seu
programa electoral? És normal que en temps de crisi econòmica
tan dura com la que patim el Govern es permeti el luxe de tudar
20 milions d’euros? Almenys reconeguin la jugada, reconeguin
l’error i reconeguin públicament que han tudat deliberadament
20 milions d’euros per tenir un solar on era només hi creix
herba. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Sra. Diputada, nosaltres vàrem comprar l’unitat d’execució
C2 de Campos perquè no hi havia ni un metre quadrat de sòl
públic per fer habitatges, que la política d’habitatges se sustenta
en sòl públic. Vostès, el que hi havia, l’havien venut o l’havien
regalat i a més l’havien venut per sota del preu del mercat. Per
tant, no és difícil imaginar què faran o què farien si poguessin
amb aquesta unitat d’execució, tornarien a vendre aquest sòl a
un promotor privat, com ja varen fer a l’anterior legislatura,
pujarien les densitats a les densitats que hi havia en el pla
general o a les normes subsidiàries de Campos, cap ni un
habitatge protegit, ni un, i tampoc cap escola, no hi havia cap
escola a la unitat d’execució que nosaltres vàrem comprar.

Per tant, senyora diputada, jo li assegur que la política
d’habitatge que du aquest govern és intentar, en primer lloc,
tenir sòl i per això es va comprar de manera urgent aquest
terreny a una repercussió més que acceptable, fer una densitat
realment la que toca, fer també equipaments escolars i
declaració de l’àrea com d’urbanització prioritària que
significarà que es podrà urbanitzar aquest sector amb doblers
que a més de la comunitat autònoma vendran de Madrid.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 3420/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a aliança de caixes d'estalvi de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 3420/10, relativa
a aliança de caixes d’estalvi de les Illes Balears. La formula el
diputat Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari Mixt. Sr.
Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller d’Hisenda, des d’Unió Mallorquina ens preocupa
tot aquest procés que s’ha engegat ja fa una sèrie de mesos amb
relació a les caixes d’estalvi, aquesta preocupació la vàrem
formular a través d’una proposició no de llei que està pendent
de discussió en aquest plenari, el que passa és que el ritme del
Parlament no s’adiu amb el ritme de l’aliança de les caixes
d’estalvi i per tant aquest procés avança molt ràpidament.

Ens preocupa que les caixes d’estalvi es puguin estar
deslocalitzant i privatitzant i ens preocupa que el Govern, que
en teoria té la competència exclusiva en caixes d’estalvi, gairebé
no digui ni "mu" ni sapiguem la seva opinió ni la seva
participació en tots aquests processos, en aquests processos que
poden estar desnaturalitzant les caixes d’estalvi. L’Estat molt
recentment ha aprovat un Reial Decret Llei, l’11/2010, de 9 de
juliol, que per a nosaltres envaeix les competències
autonòmiques. Per tant, davant tota aquesta situació li
demanam, Sr. Conseller, com valora el Govern tot aquest procés
d’aliança de les caixes d’estalvi de les Illes Balears amb altres
entitats financeres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Conseller Manera, té la paraula.

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, el Govern sí que s’ha posicionat
clarament amb el tema de les caixes d’estalvi, ha fet una aposta
inequívoca per aquests processos de fusió freda en la qual han
entrat les nostres caixes, particularment Sa Nostra, Caixa
Colonya també ha quedat al marge, Caixa Rural. Per tant, hem
estat inequívocament al costat de les entitats financeres a l’hora
de fer aquests tipus de processos. Per què s’ha fet això? Per un
motiu molt simple, perquè en els moments actuals -molt simple
o molt complicat-, en els moments actuals com és ben sabut el
mercat de crèdit està molt convuls, hi ha una enorme
competència per assolir els crèdits necessaris per fer front als
projectes d’inversió i de despesa dels governs i evidentment ens
interessa estar amb socis forts, solvents, potents de cara a poder
accedir a aquest crèdit.

Aquesta és la causa essencial que ha fet que el Banc
d’Espanya hagi impulsat aquests processos de fusió de les
caixes com unes entitats que quedaven per fer una reforma
financera, ha hagut de fer aquest tipus de procés des del Banc
d’Espanya i que efectivament totes les caixes hagin hagut de
cercar socis, còmplices, colAlaboradors, diguin-li com vulguin,
per intentar trobar aquests tipus d’acord. En el cas de Sa Nostra
al meu parer l’aliança que s’ha fet amb el colAlectiu que engloba
el nom de Mare Nostrum és una aliança molt positiva per a la
Nostra, en absolut implica un canvi d’ubicació de Sa Nostra,
manté les seves senyes d’identitat i aconsegueix estar en un
grup molt important financer de 70 mil milions d’euros d’actius
que el colAloquen el cinquè o el sisè de tota Espanya. Per tant, és
una operació més que correcta al meu parer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Diputat?

EL SR. MELIÀ I QUES.

Sr. Manera, el que ha fet el Govern per tant -deduesc- és fer
de palmero del Banc d’Espanya, això és el que hem fet, aplaudir
les mesures del Banc d’Espanya, i el Banc d’Espanya sota
l’excusa d’accedir al mercat del crèdit, que és el que vostè ha
dit, ens amaga un tancament d’oficines, unes prejubilacions de
molts de treballadors de les caixes d’estalvi. Això no es deia,
però això és el que passa i això és el que s’anuncia.

A mi m’agradaria i demanam des d’Unió Mallorquina és que
ens aclareixi si la conselleria i el Govern de les Illes Balears
s’han estudiat el Reial Decret Llei 11/2010, si han demanat
informes a l’Assessoria Jurídica de la comunitat i al Consell
Consultiu sobre la possibilitat d’interposar un recurs
d’inconstitucionalitat per invasió de competències i que vostè
m’aclareixi si Sa Nostra podrà realment a llarg termini
romandre a les Illes Balears, si les decisions es prendran a les
Illes Balears o això acabarà desnaturalitzant les caixes d’estalvi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bé, com és natural en processos d’aquesta naturalesa que
han estat tan complicats des de l’òptica financera el Govern ha
fet tots els informes necessaris per estar segur de les seves
decisions, i les decisions s’han fet de manera sinèrgica amb les
entitats afectades. Efectivament, nosaltres hem evacuat tot tipus
de consulta per això. Discrepam del que vostès diuen que és un
tema inconstitucional, discrepam completament d’aquesta
perspectiva. Vostès l’argumenten, és respectable que ho facin,
però nosaltres no hi estam d’acord i evidentment nosaltres no
hem estat corretges de transmissió del Banc d’Espanya, en
absolut, Sr. Melià. 
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El que passa en el mercat financer ultrapassa allò del Banc
d’Espanya, poca broma amb el que passa en el mercat financer,
parlam d’un mercat de crèdit molt complicat, molt competitiu,
molt obert i molt dificultós per accedir al crèdit internacional i
en aquest sentit entitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

... simples o que no tenguin la seva capacitat tendran
dificultat per accedir-hi. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 4481/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a despesa sanitària.

Passam a la tercera pregunta, és relativa a despesa sanitària.
La formula la Sra. Carmen Castro i Gandasegui del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, ens
agradaria saber com valora vostè el fet que la nostra comunitat
autònoma sigui la que té la despesa sanitària per càpita més
baixa de tot l’Estat espanyol perquè ho com valora la Sra.
Trinidad Jiménez, ministra de Sanitat, ja ho sabem, ara voldríem
saber la seva opinió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bon dia, senyors i senyores diputades. No puc estar d’acord
amb el que vostè diu que siguem la comunitat autònoma que fa
la despesa sanitària més baixa i si no, miri vostè mateixa com
aquest govern ja té compromesa una inversió propera als 139
milions d’euros a la seva illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Sra. Diputada, vol fer ús de la paraula?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, vostè amb
l’informe aquest que va sortir que deia que a Balears estava
molt ben vista la sanitat per part dels ciutadans, en aquesta part
sí que deu estar d’acord, però és que aquest mateix informe deia
que som la comunitat autònoma que té la despesa sanitària més
baixa i no té res a veure que vostè faci un hospital amb el
sistema de concessió administrativa. Allò que és clar és que la
ministra de Sanitat sí ho té clar i ella ho va valorar perquè va dir
textualment: “tenemos comunidades donde se invierten 1.600
o 1.700 euros por persona y año y otras como Madrid donde
se invierten 1.100, por lo que a menor inversión mayor
deterioro de la sanidad pública”. Evidentment, el que es va
oblidar la ministra de dir és que a Balears s’inverteixen menys
de 1.100 euros per càpita. 

Però el que és pitjor, i ja que vostè ho ha dit, a Eivissa i a
Menorca encara s’inverteixen molts menys que a Mallorca
perquè tenim molts menys serveis sanitaris que Mallorca, i els
malalts d’Eivissa i de Menorca que s’ha de desplaçar a Mallorca
per rebre aquests serveis sanitaris que no tenen a la seva illa
veuen com les ajudes tan anunciades, les millores per a les
ajudes a desplaçaments, encara estan com estaven. A què
espera, Sr. Conseller, per aplicar aquestes millores que vostè va
anunciar ja fa més d’un any? Perquè és aquesta la seva política,
la seva és una política sanitària de titulars, vostè fa el titular, es
queda tan descansat i la promesa que ha fet en aquest titular ja
veurem quan es compleix, si és que es compleix qualque dia.

(Alguns aplaudiments)

I mentrestant, què passa? Doncs que la manca de pressupost
la pateixen els pacients amb les llistes d’espera, els metges
veuen com es retalla el seu sou i com es limita la formació
continuada, els metges d’atenció primària veuen com no es
cobreixen les vacants de menys de deu dies, i els malalts celíacs
que no tenen ajudes encara a pesar que estan aprovades per
unanimitat per aquest parlament. Expliqui’ls a tots que ja n’hi
ha prou de pressuposts, expliqui’ls vostè a més i digui’ls, per
favor, si l’any que ve encara el baixaran més el pressupost
perquè el poc que té, Sr. Conseller, el gasta vostè en
propaganda, en visites guiades a Son Espases i el que ha de fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

... és treballar per dotar la sanitat balear amb el pressupost
que es mereix. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula?
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Dues precisions. Els ciutadans d’Eivissa i de Menorca reben
les atencions sanitàries que són adequades pel nombre
d’habitants que tenen. No mescli ous amb caragols. Hem de
donar qualitat assistencial. Hi ha llocs on determinades
prestacions no són correctes per la seguretat del pacient donar-
les i vostè ho sap, que és metge. O sigui, no mescli ous amb
caragols. 

Segon, trasllats. Feim el que vostès varen deixar, per tant, si
nosaltres ho feim malament digui’m vostè el que s’ha de fer,
nosaltres hem posat, hem aprovat un decret nou que l’aplicarem
a partir del mes que ve. 

Acabades aquestes precisions el pressupost no reflecteix la
despesa sanitària d’aquesta comunitat autònoma. Nosaltres, en
el nostre pressupost, més d’un terç del pressupost de la
comunitat autònoma es dedica a sanitat i estam entre les cinc
comunitats autònomes d’aquest país que més prioritzen en els
seus pressuposts la sanitat percentualment. Evidentment
travessam una situació econòmica que no hem creat nosaltres i
que ja ens agradaria que no existís. Evidentment, com vostè ha
dit, els nostres ciutadans, els ciutadans de les Illes Balears,
valoren com a bo el sistema sanitari especialment per la feina
que fan els professionals i la gestió que es fa, però la valoració
que fan els ciutadans és bona a totes les illes. Per una altra
banda, amb aquest discurs catastròfic seu no va a cap banda
perquè precisament la valoració que fan els ciutadans és bona i
amb uns pressupost més baixos que els que teníem fa un parell
d’anys donam una qualitat assistencial que, entre d’altres coses,
ens ha permès tenir més de 300 milions ja per millorar
infraestructures, i això és millorar qualitat assistencial.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 4482/10, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informació pública del traçat del
tramvia de la badia de Palma.

La següent pregunta RGE núm. 4482/10 és relativa a
informació pública del traçat del tramvia de la Badia de Palma.
La formula el diputat Sr. José María Rodríguez del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sr.
Conseller, hace ya tiempo que debía de haberse sacado a
información pública el trazado del tranvía en la Badia de Palma,
sin embargo, por diversas circunstancias, esto no ha ocurrido.
Sin embargo el sólo anuncio del trazado crea inquietud en los
ciudadanos que pueden verse afectados por el mismo. Por lo
tanto, a mí me gustaría preguntarle al Govern, espero que sea el

conseller de Mobilitat que me conteste, ¿qué tiempo, qué idea
tiene él de cuando va a salir el trazado a información pública?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament
crec que durant aquests mesos podrem presentar ja
definitivament el tema de la informació pública i a més li puc
avançar que serà una informació pública d’una manera molt
propositiva. És a dir, s’està mirant no just l’eix -diguem- central
que és el de Palma fins l’aeroport, però s’està mirant tota una
sèrie d’alternatives perquè així ho va recomanar la Comissió
Balear de Medi Ambient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. La respuesta de estos meses..., en
mallorquín pueden ser un parell, puede ser el mes que viene o
el mes de septiembre del año que viene, siempre que no sea un
año, puede ser un parell.

Pregunto concretamente, ¿cuándo lo piensa sacar?, ¿este
trimestre que ha va empezar ahora en el mes de octubre?, ¿el
primer trimestre del año que viene o después de las elecciones?
Es muy importante la respuesta porque como usted sabe toda
novedad tiene algo de incertidumbre. Ya hemos visto reflejado
hace unos días que en el plan máster de la Playa de Palma, sí
que recoge un trazado de tranvía, que afecta a viviendas, afecta
a terrenos y esto crea inquietud en los ciudadanos porque es una
carga que le pone usted cuando saca un trazado y traza una linea
encima de un territorio o de una vivienda, le pone usted una
carga y una minusvalía a esa casa o a ese terreno y los
ciudadanos del Molinar, del Coll d’en Rabassa, de Can Pastilla,
de Playa de Palma i del Arenal están preocupados entre otras
cosas porque es un proyecto que posiblemente no se llegue a
ejecutar. 

Ustedes no han querido consenso en este proyecto. Ustedes
que son una minoría han puesto este proyecto sin contar con la
mayoría. En este parlamento hay una correlación de fuerzas que
evidentemente no responde al Gobierno de esta comunidad
autónoma e ignoran al resto de fuerzas porque no pactan nada
con ellos. Ustedes son capaces del dinero de la empresa que
crearon para el tranvía, que sirvió para poder poner al frente a
personas con un currículum magnífico en cuanto a transportes,
a partidistas sin ningún (...) sectario, pues han hecho unos
videos magníficos donde, en una zona idílica, sin coches y con
jardines, pasa el tranvía, pero la realidad es que por donde
ustedes quieren pasar el tranvía o afectan casas o afectan
terrenos o no podrá pasar.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, crec que s’equivoca del
tot. Miri, precisament es va presentar un projecte bàsic on més
o manco el traçat estava determinat i ara feim tota una sèrie
d’alternatives per poder-les puntuar i, de manera molt
propositiva, poder-les consensuar. De fet, s’han fet moltíssimes
reunions amb veïnats de tota la zona del Molinar, del Coll d’en
Rabassa, Avingudes, etc., és a dir, s’han fet multitud de
reunions i esper poder parlar amb vostès mateixos quan aquest
tema estigui acabat. Li ho detall, serà aquest trimestre, li puc
assegurar que serà aquest trimestre, sí. Per tant, tot el contrari,
com li dic treurem un document molt propositiu i que es pugui
consensuar el més possible perquè evidentment és una cosa molt
important. 

Ara bé, això sí, seguim les directrius del Pla director
sectorial de transports que vostès mateixos varen presentar i que
determina que el tramvia ha de fer l’anell d’Avingudes, el
tramvia ha d’anar pel Molinar, ha d’anar pel Coll d’en Rabassa
i ha d’anar fins a l’aeroport. 

El tema de la Platja de Palma, la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat, no ha determinat cap tipus de traçat per a
la Platja de Palma, no, la Conselleria de Medi Ambient i
Mobilitat li puc assegurar que no. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4483/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inici del curs escolar 2010-
2011.

Passam ara a la cinquena pregunta RGE núm. 4483/10,
relativa a l’inici de curs escolar 2010/2011, la formula la Sra.
Diputada Isabel Llinàs i Warthmann del Grup Parlamentari
Popular. Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, dilluns passat, dia 13 de setembre, quasi 150.000 nins
i nines juntament amb 14.500 professors han començat un nou
curs escolar, a més de 450 centres públics i privats de les nostres
illes. El Grup Parlamentari Popular voldria saber quina
valoració en fa el conseller d’Educació, d’aquest inici de curs
escolar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, pel veim ara el debat serà
entre els Llinàs, però bé, estic content que una altra persona que
nom el mateix... puguem debatre, a més dels altres diputats.

Primer de tot he de dir que estam dins una normalitat, aquí
dins els grups, tots els grups que estan asseguts a aquest
parlament han tengut responsabilitat en Educació i Cultura i per
tant, saben el que suposa posar endavant un inici de curs. Estic
content de com ha anat l’inici de curs, hi ha hagut la resposta
que hi havia d’haver per part dels centres, hi ha hagut els espais
que s’havien de posar en funcionament i hi ha hagut els serveis,
com transports, que també s’havien de posar en funcionament.

Crec que per part de la conselleria estam satisfets perquè hi
ha hagut una cosa que també ha estat molt significativa i és que
no han sonat més els telèfons que en un altre dia normal durant
tot el curs. Per tant, això vol dir que havíem fet la feina i fer la
feina no vol dir que l’haguéssim fet només la conselleria, sinó
la conselleria i els centres i totes aquelles empreses que també
hi havien participat perquè l’inici de curs com correspon.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, deu ser l’única
persona en aquesta comunitat autònoma que deu estar satisfeta
amb el començament del curs escolar, ni els pares ni les mares
que veuen com les ràtios a les aules pugen any rere any, veuen
com l’índex d’abandonament i fracàs escolar és el més elevat
d’Espanya, segons dades del ministeri ja arribam, a les nostres
illes, a un 40%, els nins i nines veuen, a cinquè i a sisè de
Primària de l’escola concertada que no tenen dret a tenir ni una
pissarra electrònica ni un mini portàtil com els altres nins de
l’escola pública, veuen com per exemple a l’Institut de Sant
Antoni de Portmany que els nins i nines han de sortir pel forat
del pati perquè el pati està ple de barraques, veuen com el pati
de Santa Margalida, de l’IES de Santa Margalida, no el poden
emprar perquè ha caigut un turó de terra al patí i la conselleria
no vol rebre el batlle per intentar trobar una solució a aquest
problema.
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 El personal docent..., el Grup Parlamentari Popular continua
afirmant que falten més de 400 professors manco que el curs
anterior, tant sols al Conservatori de Música, Sr. Conseller, en
falten 34, just al Conservatori, vostè diu que n’hi falten 50, els
comptes no ens surten, tal vegada el seu director de Planificació
de Centres no li dóna tota la informació que caldria. 

Sr. Conseller, aquest inici de curs no ha estat satisfactori, ni
tan sols els sindicats, cap dels sindicats, estan amb vostè. Sr.
Conseller, pot assegurar a aquest parlament que no fa parts i
quarts amb els nins i nines de l’escola pública i els de l’escola
concertada?

Sr. Conseller, ens pot dir, amb seguretat, quants de
professors a temps complet, perquè no val contractar professors
a mitja jornada i comptar-los com a jornada completa, manco
que el curs passat hi ha als nostres centres? Ho sap, Sr.
Conseller?

Aquest inici de curs escolar és el pitjor i vostè ho sap, Sr.
Conseller. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Diputada, l’inici de curs -repetesc- ha començat amb
normalitat, una altra cosa és tota una sèrie de bateries que m’ha
fet i, evidentment, estic disposat a contestar-li, però no sé si
tendré temps per poder fer-ho.

Evidentment ha començat amb normalitat perquè li he dit
que si no, si faltassin 400 professors a 20 i busques d’alumnes-
professor, grup, imagini’s on seríem nosaltres o on seria el
conseller, supòs que encara no hauria pogut sortir de la
conselleria, això no s’ha produït.

Després, alarmar d’una manera diríem gratuïta al professorat
que seria... que no podria ser contractat, tampoc no és veritat.
Per tant, hi ha clarament una nòmina que es paga cada mes i
està a disposició de qui ho vulgui i per tant, es pot comprovar en
qualsevol moment, quant a professors.

Quant a actuacions que hem fet, em diu de Santa Margalida,
que sàpiga avui matí -avui matí- la directora general està amb
el batlle, jo he parlat directament amb el batlle abans..., no, no,
abans, jo havia parlat directament amb el batlle i allà hi ha dues
qüestions que vostès saben: una part que correspon al centre i
una part que correspon a altres històries que no tenen res a veure
amb Educació. Per tant, tota la part...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller, efectivament, no té temps, moltes
gràcies.

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

Molt bé.

I.6) Pregunta RGE núm. 4490/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inici del curs escolar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4490/10, relativa
a inici de curs escolar, la formula la Sra. Diputada Cristina Rita
del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades, Sr. Conseller, tots sabem que els principis
de curs escolar a vegades poden semblar que són convulsos i no
ara, no, de fa ja molts d’anys, cada principi de curs escolar fins
i tot...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Record els cursos escolars de l’època del Sr. Matas, que
també aquests eren uns inicis caòtics, amb falta de professors,
etc., a l’escola pública per suposat, a l’escola concertada crec
que no tenien tants de problemes. De totes maneres, a vegades
el que fa que siguin així, convulsos, són les diferents
declaracions que... o la varietat de declaracions que feim uns i
altres, en molts de casos declaracions que són contradictòries,
cosa que pot crear una natural intranquilAlitat entre el professorat
i pares i mares.

Anuncis que s’han fet, que hem llegit també sobre que es
deixarien de contractar 400 interins, que faltarien professors,
més de 400, això ho diuen uns sindicats, altres sindicats diuen
que són 20; a Menorca uns diuen que 54, altres diuen que 19.
Tot això ens dóna a entendre que són informacions sense
contrastar. 

És per això que li voldríem... justificar que encara que hi
hagi hagut una pregunta anterior sobre aquest mateix tema, crec
que està justificat també que aquest parlament vulgui saber
exactament les dades contrastades pel mateix responsable de la
conselleria, és per això, Sr. Conseller, que li demanam si ens pot
completar la informació sobre l’inici del curs escolar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Llinàs, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, evidentment eren
dues preguntes pràcticament idèntiques, la qual cosa em permet
acabar el que havia començat a la pregunta d’abans. 

El que sí està clar és que hem donat pautes perquè la
racionalitat estàs per damunt molts d’altres aspectes, també
perquè entràssim a conèixer quina era la realitat de cadascun
dels centres i d’acord amb aquesta racionalitat i al coneixement
poder actuar. Aquí hi ha una cosa que no s’ha comentat, hi ha
un esforç de les persones que tenen 55 anys i que tenien tres
hores de reducció. Això ha suposat davallar, a només tenir-ne
una i ha suposat poder atendre més el professorat sense
incrementar, però també hi ha una altra qüestió: vàrem estar
parlant a principi d’estiu que hi hauria una forquilla entre 70 i
50 professors menys. Això ho vaig dir, en un moment
determinat, després va sortir aquesta altra notícia i després hem
pogut comprovar que eren 57, perquè aquí també ha sortit un
llistat de llocs on havien desaparegut llocs de feina, però tampoc
ningú no ha dit on és que sí que havíem augmentat llocs de feina
perquè no s’han reduït per tot ni molt manco, sinó que hem
hagut d’augmentar a altres llocs.

Per tant, aquesta és la feina que hem fet d’una manera -
diríem- molt sistemàtica per part de la conselleria i sobretot una
feina sistemàtica i responsable -i responsable. Ràtios, estam a
23,2, per tant, no sé..., professor-grup, és una ràtios més que
bona, ja que sé que hi ha llocs on n’hi ha 28 i n’hi ha 29, però la
mitjana és 23,2.

Estabilitat de plantilles, mai no hi havia hagut unes
oposicions de 800 places, mai no n’havia hagut i en el mes de
juliol tots els interins ja sabien per sms, els que havien aprovat
oposicions, on anirien. Això dóna estabilitat a la gent, això dóna
tranquilAlitat als centres i això és el que hem estat fent i li podria
anar explicant moltíssims d’aspectes que hem anat fent. La
connectivitat als centres, també està posada a tots els centres
educatius; les pissarres als centres públics, també està; els carros
de carregament dels ordinadors i els ordinadors estan a punt
d’arribar als centres en el mes d’octubre. 

Per tant, em podria estendre moltíssim, però el que sí voldria
és posar-los un exemple. Miri, el principi de curs, a vegades el
pens com a un concert. En un concert hi ha els que canten, el
director...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llinàs, em sap greu, però s’ha exhaurit el temps.

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

M’he quedat sense concert, Sra. Presidenta, ho diré en un
altre moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té una altra pregunta referida al començament de curs
escolar.

I.7) Pregunta RGE núm. 4484/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inici del curs escolar a Menorca.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4484/10, relativa
també a l’inici de curs escolar a Menorca. La formula el Sr.
Diputat Josep Gornés i Hachero del Grup Parlamentari Popular.
Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tots coincidim que
l’inici del curs escolar suposa una data important perquè
d’alguna manera suposa la constatació de la feina, de la
planificació que s’hagi pogut fer als mesos previs a aquesta
data. A Menorca, com sabrà, els protagonistes han estat la
retallada de professors, la permanència i l’augment d’aules
modulars i l’augment de ràtios a algunes de les escoles. 

Voldríem saber, Sr. Conseller, d’acord amb aquests
paràmetres, quina valoració en fa, d’aquest inici de curs escolar
a l’illa de Menorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Conseller.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, el mateix que he dit abans,
ha estat un curs amb total normalitat i prova d’això és que
també ha estat un inici de curs totalment tranquil socialment a
Menorca. Hem fet la feina que havíem de fer, hi han estat els
1.100 professors, més de 14.000 alumnes i s’ha fet feina també
en els llocs on s’havien d’acabar les obres, també s’han acabat,
i quant a professorat li puc dir que hi ha un professor menys a
Menorca, n’hem reduït 6 a Secundària i n’hem augmentat 5,5,
no vull dir mig perquè llavors els que no estan dins el món de
l’educació, això de xapar professors, realment no s’entén i ara
sí que voldria dir que ha estat també igual que allò del concert
i ara sí que crec que tenc temps per dir-ho. 

Per tant, sí, sí com havia dit abans, el principi de curs, el
compar amb un concert, un concert on hi ha el director, on hi ha
els músics, on hi ha tots els que intervenen, però en un moment
determinat hi ha algú que deixa el telèfon obert i sona el telèfon
o en sonen dos o hi ha gent que tus molt, a vegades l’endemà la
notícia és “un fracàs impressionant perquè hi ha hagut telèfons
que sonaven”, però tota la feina prèvia que s’ha fet, tota la gent
que ha invertit en els assajos..., cadascú ho pot interpretar com
vulgui, jo estic tranquil, sempre es poden fer les coses millor -
sempre es poden fer les coses millor-, però estic tranquil que
aquest govern, aquesta conselleria ha complit la seva feina i està
orgullosa de la feina que ha fet.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no és normal que
vostè vegi normal aquest inici de curs. Em recorda aquest acudit
del conductor kamikaze, que sent per la ràdio, un conductor va
en contra direcció per l’autopista i diu “no, un no, tots”, vostè
és el conductor kamikaze de l’autopista, Sr. Conseller. Sí, sí,
perquè vostè no veu la realitat que hi ha, la preocupació dels
sindicats no és exagerada, la preocupació de les associacions de
pares i mares de Menorca no és exagerada. 

Sr. Conseller, supòs que haurà llegit les declaracions, la
presidenta de la Federació d’Associacions de Pares i Mares diu
que el retall de professors realitzat per la Conselleria
d’Educació als centres de l’illa és “vergonyós i inadmissible” -
vergonyós i inadmissible-, les obres i les reformes que es
realitzen a diferents colAlegis i instituts a l’inici del curs escolar
és una altra de les assignatures pendents, el retall a Menorca,
que nosaltres tenguem constatat, és gran, Sr. Conseller, tots els
instituts i les escoles..., bé, les dades que tenim són les que són,
Sr. Conseller. En tot cas li agrairia que fos més explícit sobre
quins són els instituts on no s’han produït aquestes retallades i
quines són aquestes escoles on s’han produït els augments
perquè no ens quadra amb les dades que tenim.

Els professors de suport, Sr. Conseller, no són un luxe per a
l’educació. No són un luxe. Els professors de suport són
precisament el més necessari per als alumnes que tenen
necessitats especials i vostès han incidit el retall en aquest
colAlectiu. Per tant, Sr. Conseller, l’inici de curs al nostre
entendre no ha estat l’òptim que tots voldríem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

L’examen de setembre, Sr. Conseller, no l’ha passat.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, la realitat és la
que és, pot venir a la conselleria, pot venir a veure la informació
que estam disposats a donar-li i a més hi ha una altra qüestió, és
a dir, hem augmentat a Primària -hem augmentat a Primària- els
professors de Menorca perquè atenem tota una sèrie de
necessitats i quan parlam de professors de suport ens referim
únicament i exclusivament a Primària, no dic a Menorca, sinó
en l’àmbit general, a aquells que feien atenció a la diversitat, ni
PT, professors de pedagogia terapèutica, ni AL, audició i
llenguatge. Per tant..., i s’han reduït a més als centres on ja hi
havia altres professors que feien la mateixa funció, sempre

donant una instrucció al director que triàs quin era el que volia
reduir dels que nosaltres proposàvem reduir, del nombre que
volien reduir. 

Per tant, ha estat on ja hi havia el que vostè em diu que hem
llevat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, se li ha exhaurit el temps. Moltes gràcies.

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

Gràcies, Sra. Presidenta.

I.8) Pregunta RGE núm. 4485/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fraccionament de contractes realitzats
per l'administració.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 4485/10,
relativa a fraccionament de contractes realitzats per
l’administració. La formula el 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. Conseller, diumenge dia 5 de setembre el Sr. Conseller
d’Economia, un dia pacífic allà on la gent de forma relaxada
intenta gaudir de l’estiu, va commocionar el món de l’opinió
pública i el mateix món del dret administratiu, va concedir unes
declaracions al diari El Mundo -que tenc aquí- on estableix una
nova veritat del món administratiu: “La fragmentación de
contratos es legal” diu el Sr. Conseller d’Economia del nostre
govern.

És una obvietat, tothom sap que la fragmentació de
contractes no és legal, és una ilAlegalitat. Per tant, determinar
que és una ilAlegalitat menor, que és una ilAlegalitat que es fa
sense certa mala fe i podem coincidir que normalment no és
delicte, però no deixa de ser una irregularitat administrativa
important. Com sap molt bé el Sr. Conseller perquè des del
Govern de què ell en forma part s’han vengut fraccionant
irregularment contractes, i a l’anterior govern Antich, com sap
molt bé el conseller, també es varen fraccionar contractes, i a
l’anterior govern del Partit Popular també se’n varen fraccionar.
Per tant, el Sr. Conseller diu una cosa que al meu parer no és
certa: “La fragmentación de contratos es legal”. No, no, Sr.
Conseller, no és legal, no és delicte en termes generals, però no
és legal.
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Per tant, convendrà amb mi que si s’ha de determinar, com
també diu vostè en aquesta entrevista, que per determinar la
maldat d’aquells casos en què hi ha un delicte, que és quan
s’afavoreix qualcú d’una forma confabulada perquè tengui un
benefici, etc., ilAlegal, (...) haver un delicte, s’hauran
d’investigar tots els casos, no només alguns. Per tant, la
pregunta en definitiva, Sr. Conseller, és si pensa vostè que tots
aquests casos de fragmentació de contractes que posa de relleu,
per cert, l’informe del Síndic de Comptes de la nostra comunitat
respecte del seu govern de l’any 2008, haurien de ser investigats
per saber si a algun d’ells es podria haver comès algun delicte?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies. Sr. Diputat, fragmentar o fraccionar un contracte
d’entrada no és ilAlegal, fraccionar un contracte no és ilAlegal. La
Llei de contractes de l’Estat és molt clara al respecte, vostè sap
molta més jurisprudència que jo. Li coment el que nosaltres
consideram en aquest sentit i el que la Llei de contractes
determina. Estam parlant d’un mateix objecte, diferents
proveïdors, o un mateix proveïdor per a diferents objectes. Sr.
Fiol, parlam d’això. 

Efectivament, cada cas és un cas particular, com jo deia en
el desenvolupament de la pregunta. Cada cas és un cas
particular. No es pot establir una premissa que tot fraccionament
és ilAlegal, o tot ho és, s’ha de veure cas per cas de quina manera
s’han fet les operacions al respecte. I ens trobaríem fins i tot
davant casos que emeten les mateixes auditories en què
exemples concrets que es poden considerar que freguen la
ilAlegalitat no ho són i a l’inrevés. Per tant, anem alerta i mirem
clarament la lletrat de la Llei de contractes de l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera. Sr. Fiol, tengui en compte que li
queden pràcticament trenta segons.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, moltes gràcies. Em basten per subratllar la gran
coincidència de criteri entre el Sr. Manera i jo. Efectivament,
quan es fracciona perquè el contractista sigui distint no és
ilAlegal, és quan es fracciona i el contractista és el mateix. Per
tant, seguin aquest raonament que fa el Sr. Manera i que el faig
meu, el convid que tots els contractes que s’han fraccionat per
adjudicar-los al mateix contractista s’investiguin i s’enviïn a la
Fiscalia.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Sr. Fiol, o jo m’he expressat malament o no m’ha entès, jo
no he xerrat de contractistes, jo he xerrat de l’objecte, de
l’objecte. Estam xerrant de l’objecte. Vostè pot ..., li posaré un
exemple molt simple, vostè pot editar un llibre i si vostè
fracciona aquesta factura entre el capítol 1 i el 3 i el 4 i el 5,
això no és correcte. Però vostè pot fraccionar la producció del
llibre, la distribució del llibre, la maquetació del llibre i tal
vegada ho dóna al mateix proveïdor, i això no és ilAlegal...

(Remor de veus)

No, no, no, perdoni, això segons la Llei de contractes de
l’Estat no és ilAlegal...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats! Senyors diputats!

(Continua la remor de veus)

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

No s’esvalotin...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats! Sr. Conseller, un moment..., un momentet.

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

Aquesta és la situació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, els preg una mica de silenci perquè és que
no arribam a entendre el que es diu i crec que és important que
tots coneguem les respostes. Els deman una mica de silenci.

I.9) Pregunta RGE núm. 4487/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a gestió de les masses forestals a les Illes
Balears.

Següent pregunta, és relativa a gestió de les masses forestals
a les Illes Balears. La formula la diputada Sra. Esperança Marí
del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Esperança Marí, té la paraula.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, farem un canvi de tema, un canvi de temàtica. Som
a punt de començar la tardor i això implica que el perill de nous
incendis de cada vegada és menor i de cada vegada serà menor.
Però és cert i tots sabem que aquest estiu el foc va colpejar
d’una manera seriosa l’illa d’Eivissa, la zona dels Amunts, la
zona de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja, concretament a
la zona de Benirràs es varen cremar prop de 400 hectàrees. És
una zona que aquestes darreres dècades ja ha patit diversos
incendis i, per tant, és una zona que cada vegada es veu
colpejada per aquest tema. És cert que els boscos es van
regenerant, però també tots sabem que aquesta regeneració
implica tenir uns boscos compactes, uns boscos espessos, uns
boscos impracticables que cada vegada més es converteixen
més en un perill de risc d’incendi, per tant, és una cosa que es
fa rotativa i el perill de cada vegada és més gran.

Per tant, davant d’aquesta situació i tenint en compte que
avui en dia històricament tots aquells oficis que mantenien els
boscos de les Illes Balears d’alguna manera nets han
desaparegut i toca fer aquesta feina a les administracions, ens
agradaria saber quina és la planificació que té el Govern de les
Illes Balears per tal de tenir cura dels boscos de les Illes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè em demana
sobre la gestió de les masses forestals, i el Govern a les masses
forestals incideix de moltes diverses maneres, mitjançant molts
programes. Concretament a les finques públiques sí que es fan
unes accions permanents per a la conservació dels recursos
forestals, sobretot quan estan catalogats com a forestes d’utilitat
pública, que procuram que com més n’hi hagi molt millor. A la
resta de masses forestals hi ha moltíssims programes que
mantenen o intenten mantenir la salut d’aquestes masses
forestals, com puguin ser per exemple els programes de
manteniment de la diversitat genètica, que això es fa a través de
vivers allà on s’estableixen totes les espècies autòctones que hi
ha; els programes de sanitat forestal, supòs que vostè els coneix,
per al control i la prevenció de plagues; a més de tota la
regulació de tota la qüestió de les tales i de tot l’aprofitament
forestal d’explotacions forestals que hi pugui haver que sempre
es fomenten.

Per altra part, evidentment s’han de destacar els programes
de prevenció d’incendis. A Mallorca hi ha quatre plans
comarcals i després hi ha plans insulars per a cada una de les
illes. I a partir d’aquí s’hi fa molta feina, el que passa és que
evidentment com més recursos hi ha més feina s’hi pot fer.
Algunes dades perquè vostè ho conegui: durant aquests tres
anys s’han fet més de 600 hectàrees de faixes de defensa i
prevenció; després, per exemple, es mantenen 98 punts d’aigua,
amb els dipòsits pertinents, per prevenir quan hi hagi un
incendi, i fins i tot també 25 punts de vigilància permanent a
base de torres i instalAlacions també per a la vigilància dels

incendis; a més a més, s’han elaborat més de 850 informes
durant aquests tres anys relatius a totes aquelles zones que són
APR d’incendis, per tant, per prevenir-los. 

És cert, com vostè bé ha dit, que les masses forestals s’han
incrementat moltíssim, durant els darrers 50 anys es pot dir que
hi ha més de 80.000 hectàrees més de masses forestals, per tant
el problema no és de no tenir masses forestals, a l’inrevés,
s’estan incrementant i jo crec que efectivament el que s’ha de
fer és fer moltes actuacions en aquestes masses forestals,
sobretot a les zones que són privades, perquè a les zones
públiques es poden fer d’una manera molt més àgil i molt més
eficient. 

Per tant, simplement es tracta de tenir els recursos suficients,
els recursos mai no són suficients, sempre s’haurien de millorar;
però bé, crec que en definitiva el Pla d’incendis que tenim a les
Illes Balears ha augmentat moltíssim, és una operativa molt
important, i això demostra que al primer incendi de nivell 2 es
va actuar d’una manera molt eficient. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Esperança Marí, vol fer ús de la paraula?
Tengui en compte que el conseller no li podrà contestar perquè
ha exhaurit el seu temps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies. No voldria acabar aquesta intervenció sense
reconèixer que l’esforç que va fer el Govern en aquest darrer
incendi que es va produir a Eivissa, entenem que va ser una
reacció immediata, eficient i amb una gran voluntat. Per tant,
crec que s’ha de deixar constància d’aquests fets. De tota
manera sí m’agradaria continuar animant i pens que és
important que totes aquestes masses forestals que com ja he
esmentat abans a Eivissa i més a la zona dels Amunts, s’estan
convertint amb un perill i un risc d’incendi molt greu, crec que
el Govern hauria de fer aquests estudis, hauria de fer aquesta
prevenció i hauria de fer, si cal i és necessari, aquesta
priorització en aquests nous pressuposts. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí.

I.10) Pregunta RGE núm. 4489/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informe de la Federació d'associacions
per a la defensa de la sanitat pública.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 4489/10, és
relativa a informe de la Federació d’Associacions per a la
Defensa de la Sanitat Pública i la formula la diputada Sra. Maria
Torres i Marí del Grup Parlamentari Socialista. 

Sra. Torres, té la paraula.
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LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. La denominada
Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública
elabora des de l’any 2004 un informe anual en relació amb els
serveis sanitaris de les comunitats autònomes. Aquests informes
anuals es fan en base a distints ítems, és a dir, recollint dades
com llistes d’espera, opinió dels usuaris i, per exemple, nombre
de llits per habitants, entre d’altres qüestions.

En relació amb les diferències que es marquen entre les
comunitats autònomes i amb l’informe de l’any 2010 podem
apreciar que la comunitat autònoma de les Illes Balears
precisament no surt malparada, més bé tot el contrari. En relació
amb la puntuació que es dóna a les comunitats autònomes, la
comunitat autònoma que té més puntuació és Navarra amb 56
punts, i la comunitat autònoma de les Illes Balears té una
puntuació de 48 punts, la comunitat autònoma amb menys
puntuació és la comunitat autònoma de València amb 26 punts.

En relació amb aquestes dades que he esmentat a la meva
pregunta, m’agradaria que el conseller de Salut i Consum ens
digués quina valoració fa d’aquest informe de l’any 2010
d’aquesta federació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Com vostè ha dit molt bé,
aquesta federació és un grup de persones relacionades amb la
salut, professionals sanitaris, però també gestors i economistes.
És un informe que es va fent des de l’any 2004, precisament per
fer un seguiment sobre el que fan les diferents comunitats
autònomes en relació amb la salut i els ciutadans.

Aquest informe d’enguany, del 2010, és un informe -
n’existeixen d’altres-, però aquest en concret fa un estudi de
dades homogènies que des del 2004 fa de totes les comunitats
autònomes. Té quatre grans grups: un és efectivament el
finançament, recursos i funcionament, i aquí hi entren des de
despesa sanitària, recursos humans, targetes sanitàries mitjanes
o mortalitat; parla de política farmacèutica, parla de valoració
global dels ciutadans i parla de llistes d’espera quirúrgiques,
proves complementàries o especialistes. Efectivament, la nostra
valoració és positiva perquè realment segons aquest informe, els
nostres ciutadans estan satisfets i anam millorant. Si l’any 2007
ocupàvem la dotzena posició amb 23 punts, enguany ens donen
la sisena amb 48 i pràcticament estam al grup que encapçala la
classificació. 

Evidentment és positiva perquè es fa una valoració global,
allà on s’inclou la valoració dels ciutadans que donen una alta
puntuació de satisfacció. I per exemple ens dóna una despesa
per càpita en fàrmacs, la primera d’Espanya i la segona en
prescripció de genèrics. És a dir, no és un tema només de
pressupost, és un tema de valoració dels ciutadans i és un tema
de com funciona el servei de salut.

Per tant, nosaltres feim una bona valoració d’aquest estudi
i ens encoratja encara més a fer front a aquesta difícil situació,
es veu que els nostres ciutadans no donen la raó a altres veus
catastrofistes perquè fan una bona valoració del servei de salut
de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per incidir en una
qüestió que ha referenciat el Sr. Conseller, en relació amb l’alta
satisfacció que reflecteix aquest informe, davant dels missatges
d’alarmisme que es fan per part d’algunes persones, d’alguns
sectors, evidentment sempre hi ha coses per millorar en una
qüestió com la salut mai no es pot considerar plenament
satisfactòria qualsevol actuació, perquè sempre, sempre hi haurà
alguna cosa per millorar. Però s’ha de destacar l’evolució que
ha tengut la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació
amb els últims anys i, com ha referenciat el Sr. Conseller, no
només es tracta d’algunes qüestions concretes, sinó de com es
poden racionalitzar, com es pot fer un ús efectiu dels recursos
públics perquè els serveis sanitaris siguin el millor possible per
als nostres ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 

I.11) Pregunta RGE núm. 4491/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a capacitat d'endeutament de les
institucions.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4491/10, és relativa
a capacitat d’endeutament de les institucions. La formula el
diputat Sr. Ernest Ribalaiga del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Ribalaiga, té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. De tots és sabut i conegut que el
Govern d’Espanya ha modificat recentment la seva posició
respecte de la capacitat d’endeutament de les administracions
públiques, permetent que els ajuntaments i administracions
públiques que tenguessin un 75% del seu deute, poguessin tenir
accés a crèdit per a les inversions del proper any. És per açò que
els dirigents polítics ens hem manifestat sobre aquesta posició
i hem pogut escoltar i veure com alguns dirigents del Partit
Popular es posicionaven forçament contraris a aquesta mesura
que nosaltres entenem que és positiva. Volíem saber l’opinió de
la consellera d’Innovació i Interior al respecte.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè molt bé ha
dit, efectivament, arran d’un reial decret llei de 20 de maig
d’enguany, pel qual s’adoptaven mesures extraordinàries per a
la reducció del dèficit, s’establia que les entitats locals no
podien acudir al crèdit públic o privat a llarg termini durant
l’any 2011. Això ha estat modificat, ara fa poques setmanes
després d’una reunió entre el Govern espanyol i la Federació de
Municipis, tots els grups polítics i, per tant, per unanimitat,
varen acordar permetre durant l’any 2011 la concertació
d’operacions d’endeutament financer a llarg termini a aquelles
entitats locals que, com vostè deia, no superin el 75% del seu
deute viu, tenint en compte els ingressos corrents.

Per tant, són dues les condicions que han de reunir aquests
ajuntaments per a aquest endeutament l’any 2011, en primer
lloc que el deute total no superi el 75% dels ingressos liquidats;
i en segon lloc, que el crèdit es destini a inversió i no a despesa
corrent. Segons calcula el Govern espanyol, s’espera que
aquesta mesura pugui beneficiar a més de les tres quartes parts
dels ajuntaments espanyols, però no obstant això, es coneixerà
la llista definitiva i tancada dels ajuntaments beneficiats en el
mes de desembre d’enguany, atès que aquest 75% s’ha de
calcular damunt els ingressos liquidats corresponents a
l’exercici 2010 i, a més a més, fins a finals d’aquest any els
municipis tenen temps per amortitzar crèdit i complir els
criteris, o bé el contrari, per endeutar-se més.

En relació amb els municipis de les Illes Balears, en
conseqüència, de moment no disposam de dades definitives
referides a quins seran els ajuntaments que puguin recórrer a
aquest endeutament i quins no, a causa de superar aquest deute
viu del 75% dels ingressos liquidats el 2010. És cert que han
sortit informacions respecte de determinats ajuntaments com
Calvià, Inca, Sóller, etc., però, com dic, hem d’esperar a finals
d’any per saber si segueixen superant aquest 75%. Per tant, cal
acollir aquesta informació amb provisionalitat i, com dic, s’ha
calculat això damunt els ingressos pressupostats per al 2010,
però no realment en el pressupost liquidat a 31 de desembre. Per
tant, la valoració és absolutament positiva.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Ribalaiga, no vol fer ús de la
paraula.

I.12) Pregunta RGE núm. 4492/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Carretero i Niembro, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a enquesta de servei de l'INE.

Passam, idò, a la pregunta 4492/10. És relativa a enquesta de
serveis de l’INE. La formula el diputat Sr. Josep Carretero, del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
tots vostès saben vam passar un hivern econòmicament molt
dur, i la temporada turística també va començar amb moltes
dificultats. Basta recordar com a causa de l’erupció d’un volcà
es van produir mils de cancelAlacions a tota Europa que van
afectar durament Balears.

Després d’aquestes dificultats, però, la temporada turística
ha anat presentant unes xifres moderadament positives. Han
vingut molts de turistes, han vingut molts de turistes de sol i
platja, moltes famílies, molts de joves a les discoteques. I
enguany també ha vingut un turista especial, un turista que sol
estar allargat a una hamaca fumant un cigar. És un turista que ja
porta molts de mesos de vacances, no sol fer propostes però sí
que fa declaracions, i va venir a les Illes Balears a anunciar que
nosaltres seríem la darrera comunitat autònoma que sortiria de
la crisi. Jo no estic prou segur si açò va ser pura demagògia o si
aquesta afirmació està basada en enquestes serioses o en estudis
fiables.

És per tot açò que deman al conseller d’Economia i Hisenda
quina valoració fa de la darrera enquesta de població activa que
està publicada per l’Institut Nacional d’Estadística.

Gràcies.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Sr. Conseller Manera, té la paraula.

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

Vegem, la pregunta és de l’enquesta de serveis, eh?, la
pregunta que vostè em posa per escrit és l’enquesta de serveis.
Li puc contestar l’altra, però la pregunta és l’enquesta de
serveis, exactament.

(Més remor de veus)

Això és el que posa el text.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, una mica de silenci.

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

Sí, jo pregaria que deixassin parlar perquè sempre que
intervenc se solen esvalotar.

Vegem, en el cas de l’enquesta de serveis, que és la que
vostè em demana, els darrers tres mesos -és una enquesta
publicada per l’Institut Nacional de Estadística, està feta sobre
l’economia de serveis a tota Espanya desagregada per
comunitats autònomes sobre 1.900 empreses, 1.500 d’elles
radicades a Balears, les altres 400 treballen a Balears però estan
radicades a fora-, aquestes dades entre maig i juliol indiquen
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que la xifra de negocis d’aquesta economia de serveis, que
abasta hoteleria, comerç, serveis a les empreses,
emmagatzematge, etc., etc., el creixement de l’economia balear
en aquest punt ha estat important: pràcticament el 7% el mes de
maig, el 12% el mes de juny i el 3,9 el mes de juliol. Aquesta
darrera enquesta es va publicar el divendres passat.

La comparació amb la resta de l’Estat és irrebatible per a les
Illes, és a dir, el creixement que nosaltres hem experimentat en
economia de serveis en aquests tres darrers mesos és força més
important que el que té la resta de l’Estat. És més, fins i tot
l’agregat, el gran agregat de l’economia de serveis a l’Estat té
taxes negatives mentre Balears té taxes positives. Això quant a
xifra de negocis, val a dir facturació, el que fan les empreses.
Record la xifra: 1.900 empreses, eh?, l’EPA es fa sobre 150. La
robustesa estadística és innegable en aquest cas.

En el cas d’altres indicadors disponibles relatius a serveis,
els en donaré un altre molt important: la morositat, la morositat
bancària a les nostres illes. Dades del Banc d’Espanya: el 3,9,
el més baix de tot l’estat; la mitjana és el 5,34. Per tant tenim
una altra dada que crec que és eloqüent de l’evolució
econòmica, sobretot a l’àrea dels serveis de la nostra comunitat
autònoma.

Una tercera variable molt important és la despesa turística,
dades d’Egatur, tot són dades oficials consultables a les planes
web corresponents. Les dades de l’Egatur, les darreres
disponibles, determinen que la despesa turística a Balears ha
augmentat pràcticament un 12%, enfront d’una caiguda...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

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

...i acabo, presidenta, molt ràpidament, enfront d’una
caiguda del 21% de tot l’Estat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 4486/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pròrroga dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam ara ja a la darrera pregunta, RGE núm. 4486/10,
relativa a pròrroga dels pressuposts generals de la CAIB, que
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,
vàrem poder llegir que vostè no descartava una pròrroga dels
pressuposts d’aquesta comunitat. Ho vàrem acollir amb
moltíssima preocupació, però també vàrem acollir amb

preocupació que vostè digués que tots els esforços anaven en la
línia d’intentar consensuar aquests pressuposts amb el Partit
Popular, i que després digués que en aquests moments ja
s’estava negociant amb el Partit Popular, cosa que ens va deixar
una miqueta descolAlocats perquè és fals.

Per a nosaltres és una molt mala notícia que a vostè li passi
pel cap que es poden prorrogar els pressuposts d’aquesta
comunitat. Jo diria que és una molt mala notícia per al sector
econòmic, molt mala notícia. Significa, en primer lloc, que
vostè no té una majoria per governar en aquesta comunitat, i
després significa que té uns socis de govern que, com diuen, “el
BLOC amenaça de rebutjar el pressupost del Govern que vol el
Partit Socialista”. Molt mala notícia. Jo crec que en moments de
crisi econòmica el que es necessita precisament és estabilitat.

I a més vostè ens diu que vol prorrogar uns pressuposts que
no han estat un instrument útil per fer sortir de la crisi aquesta
comunitat. Ens han duit a un endeutament que ja frega els 4.000
milions d’euros; més de 78.000 persones que ja no tenen feina;
la creació d’empreses d’aquesta comunitat creix la meitat que
a la resta de l’Estat, i cada dia s’estan destruint llocs de feina i
al mateix temps empreses assentades en aquesta comunitat. 

Vostè creu realment que és viable una pròrroga dels
pressuposts i això no tendrà conseqüències? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

Sr. President Antich, té la paraula.

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. El primer que
vull dir és que jo en cap moment no he dit a ningú
absolutament, i si no ja em treurà on ho he dit, que nosaltres ja
estàvem negociant amb el Partit Popular, no ho he dit enlloc. El
que li puc dir..., no ho he dit enlloc. El que he dit és que
efectivament tenim una situació de molta dificultat i que els
pressuposts no són fàcils de fer, i que intentarem pactar amb tots
els grups perquè és evident que estam en minoria. Jo crec que
vostè no ho ha descobert avui, que estam en minoria; estam en
minoria i per tant cada acord s’ha d’intentar arribar a acords
amb els grups de l’oposició. La meva idea és que efectivament
el millor escenari des del meu punt de vista és que hi hagi
pressuposts, però també li vull dir una cosa: si al final no hi ha
acord no és un drama, però el millor escenari i per al qual jo
vaig feina és que hi hagi pressuposts.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. No és un drama?; jo diria que seria
una molt mala notícia. Jo crec que en un moment de crisi un ha
de ser efectiu, jo crec que vostè ha de negociar amb els seus
socis de govern uns pressuposts, però el seus socis de govern no
li garanteixen que s’aprovin els pressuposts perquè no tenen la
majoria. Si vostè s’asseu amb el Partit Popular, vostès i
nosaltres podem aprovar uns pressuposts. Jo crec que s’ha de ser
molt clar. No es deixi amenaçar una vegada més pels seus socis
de govern, crec que és una irresponsabilitat.

Jo li diré que nosaltres estam disposats a asseure’ns amb
vostè quan vostè vulgui per negociar els pressuposts. Una
condició que li posam: no augmentar els imposts d’aquesta
comunitat, primera. Després, uns pressuposts que no retallin
serveis ni millorin la qualitat de l’educació, de la sanitat i dels
serveis socials; això pensam que també és bàsica. Però una altra,
Sr. President: no faci uns pressuposts, com han fet aquests
darrers anys, que signifiquin un repartiment de poder amb els
partits que governen, crec que han de ser uns pressuposts que
mirin cap al ciutadà i no cap a les seves cadires i cap a les
formacions polítiques que avui tenen el Govern. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, jo en el
que no puc estar d’acord és en aquesta idea que vostè vol
plasmar que els pressuposts no han servit per a res. Jo crec que
s’han donat algunes dades en aquests moments per part del
conseller d’Economia que demostren que efectivament si hi ha
una comunitat autònoma que en aquests moments està sortint
millor, més ben parada de tota la situació de dificultat que afecta
tota Espanya, aquesta és la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Jo li podria posar un parell d’exemples de les seves
receptes a Múrcia, a València, etc., i vostè veurà quin resultat
tenen. Per tant no em conti històries i no faci demagògia en
aquest tema. Si hi ha qualcú que en aquests moments està sortint
ben parada d’aquesta situació, a pesar de totes les dificultats que
patim, aquesta és la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per altra banda estic totalment content, estic molt content i
molt satisfet que vostè em digui que està disposat a asseure’s
amb el tema dels pressuposts. És a dir, vegem, voldria -perquè
en qualque moment la veritat és que ja no sé amb qui del Partit
Popular he de parlar- voldria que les seves paraules tenguessin
continuïtat, perquè efectivament aquí hi va haver un pla
d’austeritat allà on se m’havia dit que efectivament es podia

parlar i es podia arribar a un gran acord; tothom, totes les forces
polítiques varen donar suport al pla d’austeritat i els únics que
no varen donar suport al pla d’austeritat varen ser vostès.

I també li vull dir una cosa: quant als imposts convendria,
convendria quants als imposts, que aquesta actitud que vostès
tenen també l’aplicassin allà on governen; a alguns ajuntaments
han apujat tots els imposts que es podien apujar. 

Per la resta li diré, Sr. Pastor, que aquest president del
Govern, com se suposa, també s’asseurà amb vostès, perquè
crec que és un acte de responsabilitat, per parlar dels
pressuposts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 2138/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
del seguiment dels pactes i plans que ha subscrit.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 2138/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular. És
relativa a política del Govern del seguiments dels pactes i plans
que ha subscrit. En nom del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, bon dia a tots els presents. 

Hi ha molts de països europeus, i també a Amèrica del Nord,
que tenen molt clar fa molts d’anys que les polítiques o la gestió
pública s’han de fer per objectius i per avaluació de resultats, és
a dir, una gestió orientada a conèixer el compliment dels
objectius i per tant a fer un seguiment clar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, Sr. Diputat. Senyors diputats, jo els pregaria
que si tenen qualque qüestió a discutir, ho fessin fora d’aquesta
cambra perquè no deixen que la persona que està en ús de la
paraula s’expressi amb normalitat. Gràcies.

Continuï, Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deia que cada vegada és més clar
per a moltes nacions, per a molts de països, que l’administració
pública s’ha de fer per objectius i pels resultats, l’avaluació de
resultats, i que la gestió ha d’estar sempre orientada a veure i
conèixer el compliment dels objectius.

En aquesta comunitat autònoma, al llarg d’aquesta
legislatura, totes les legislatures però especialment en aquesta
legislatura, hem vist un seguit de plans i de pactes. No sé si
hauria de començar..., no els repassaré tots, ni molt manco, però
tal vegada pel que va donar inici al fet que el Govern estigui
conformat per qui hi ha avui en el poder, un acord per a
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears, on
hi havia, o hi ha, un darrer apartat que diu “Gestió i seguiment
dels acords”. També hi ha hagut, tal vegada com a més
important, l’acord general, primer unes bases per al diàleg social
i després un acord general amb les forces socials i econòmiques
més representatives, a excepció de la Petita i Mitjana Empresa,
que per a nosaltres és una patronal que té reconeguda
suficientment i es mereix estar en aquest pacte, si se l’hagués
convidada.

Dins aquests pactes hi ha una submesa d’àrea de
competitivitat i dinàmica sobre R+D+I, fons europeus... Seria
fàcil fer una crítica al contingut, és a dir, ara en els fons
europeus hi ha tres punts, un que parla de la importància
d’aquests fons; segon, que han de tenir un paper important en el
seguiment les organitzacions empresarials i sindicals; i, la
tercera, que es crearà un comitè de seguiment. Açò és el que hi
ha de pacte en relació amb els fons europeus amb la
transcendència que té. La concertació en matèria d’ocupació és
una de les més esteses. La mesa per al capital humà, formació,
etc. Drets socials bàsics; habitatge adequat i assequible; comerç;
indústria; sector primari; panorama energètic; turisme;
infraestructura hidràulica; mobilitat; tractament de residus; etc.

No vull fer ni un repàs exhaustiu ni tampoc una crítica, que
a més és fàcil, perquè l’objecte de la interpelAlació i el temps els
vull dedicar a interpelAlar el Govern respecte de quin ha estat el
seguiment i si han fet avaluació d’aquests pactes. La impressió
que tenc és que no. Potser que hagin fet..., perquè he vist que hi
ha comissions de seguiment que s’han reunit, però més bé per
al compliment dels pressuposts, i sobretot no he vist que hagin
intentat adequar i adaptar la situació tal com ha evolucionat a les
Illes Balears, les actuacions i les propostes dels continguts
d’aquests pactes i plans.

Mirin, si em permet, presidenta, llegiré del discurs del
president de dia 3 de juliol del 2007, el d’investidura, aquest
paràgraf: “El full de ruta del nostre projecte econòmic i social
neix precisament en una economia consolidada, passa per una
formació de qualitat, continua en un lloc de feina estable i acaba
en la seguretat de les economies empresarials i familiars,
l’economia de les persones”. 

A les preguntes d’avui han sortir qüestions sobre si Balears
va bé o no va bé, si creix més o manco... Mirin, Balears avui per
avui té una bossa d’aturats superior a 70.000 persones; quan van
fer els pactes la bossa d’aturats no arribava ni a la meitat, a
l’estiu al voltant de 30.000. Les empreses que estan d’alta a la
Seguretat Social a les Illes Balears decreixen, han minvat. El

nombre d’afiliats a la Seguretat Social els tres darrers mesos
d’enguany dels quals tenim dades estan per davall de les
mateixes dades dels mateixos mesos de l’any 2005; els primers
mesos estaven per damunt del 2005; el mes de maig, igual que
el 2005, però els mesos de més activitats econòmica estan per
davall del 2005. Si la situació de les empreses i dels
treballadors, dels ciutadans, és aquesta, com a mínim han de
reconèixer que hi ha una descohesió social. El 2007 la societat
era més igualitària. A la societat hi havia més gent que podia
viure, que tenia feina, més empresaris que tenien activitat i
prestaven serveis i béns. Ara açò ha disminuït. I que n’hi ha que
van bé és cert, i tant de bo puguin continuar i cada vegada siguin
més, però el problema d’un govern, el problema d’aquesta
cambra és la descohesió social que s’ha produït en només tres
anys.

No demana açò una avaluació dels acords, dels pactes i de
la política i, per tant, modificar el que han de modificar? Si no
fan avaluació jo estic convençut que s’equivoquen, i la
impressió que tenc no és així.

També vull fer una certa crítica als plans i pactes perquè
mentre s’estaven elaborant i discutint es produïen contractacions
que anaven dirigides precisament a conèixer què és el que
havien de fer, a la Conselleria de Treball, a la de Mobilitat...
Mobilitat el 2008, en relació amb la pregunta que ha fet el Sr.
Rodríguez i amb la resposta que li ha donat el conseller de
Mobilitat, el 2008, a principi del 2008, va encomanar un estudi,
no ho sé, 28 o 29.000 euros, per saber com es podia implantar
un tramvia a les Illes Balears! Treball ha demanat com
evolucionarà l’ocupació, l’any passat, amb un contracte de
serveis. Etc. Hi ha..., bé, la Conselleria de Presidència volia
saber quines havien estat les inversions reals del 2008, a través
d’una assistència tècnica i què havien de modificar i què no
havien de modificar.

Crec, senyors del Govern, Sr. Moragues -que crec que és qui
intervendrà en aquesta interpelAlació-, que les dades que tenim
fins ara no apunten al millor sistema per tenir una gestió
orientada a objectius i a una avaluació dels resultats i d’aquests
objectius, aconseguits o no, i obrar en conseqüència. I si açò és
important, i hi ha exemples a molts països més desenvolupats,
com nosaltres o com nosaltres, més que mai açò és important en
la situació econòmica del sector públic, més que mai.

Ha parlat el nostre portaveu d’una oferta del grup per
debatre i per pactar en allò possible els pressuposts, no sé com
els tenen preparats, però l’important dels pròxims pressuposts
és: objectius, seguiment i resultats. I si açò no funciona, i ja sé
que hi ha eleccions durant la seva execució, segurament ens
equivocam, perquè l’important no són els governs i els diputats
i els parlamentaris o els polítics, l’important en aquests
moments és: eficiència en la gestió dels fons públics i, sobretot,
objectius per donar als ciutadans el que ara fa falta més que mai
perquè no tenen.



4802 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 21 de setembre del 2010 

 

No he fet moltes preguntes concretes, però confii i esper,
perquè tenc bastants més dades, que el conseller ens expliqui
què han fet, que és el més important d’aquesta interpelAlació, i
sobretot què pensen fer, si és que, com confiï, estan convençuts
com nosaltres que aquesta manera de gestionar objectius i
avaluació de resultats és l’única que és capaç de poder donar als
ciutadans el que en aquest moment els fa falta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
primer dia aquest govern ha apostat per fer del diàleg social
l’eina principal que permetés posar les bases d’un nou model de
creixement econòmic, convençuts, com estam, que assegurar el
futur econòmic i social de les Illes Balears no pot ser només una
tasca de les institucions públiques.

Dia 24 de setembre, com recordava el portaveu, del 2007, el
president Antich i els agents socials van signar un document
clau: les bases per al diàleg sobre el pacte per la competitivitat,
l’ocupació i la cohesió social a les Illes Balears, que va conduir
al gran acord. Dia 25 de juny del 2007, del 2009, perdó, es va
signar l’acord general que recull els acords que han consensuat
les distintes meses de diàleg i que van començar aquesta nova
etapa en l’àmbit del diàleg social, que ens ha de permetre
avançar en la consolidació del projecte comú del país que
volem.

L’acord general ens va donar una visió transversal de tot allò
que afectava el desenvolupament econòmica i social i, a partir
d’aquí, vam començar a fer feina des d’una triple perspectiva,
tal com demanaven les mateixes bases; una economia
competitiva i innovadora, basada en un model de
desenvolupament sostenible; la millora de l’ocupació i la
cohesió social abordant l’estabilitat, la qualitat i la seguretat de
l’ocupació i el conjunt del sistema de benestar social, i per
descomptat el turisme i les condicions del seu desenvolupament
estratègic, com a element prioritari de la nostra activitat
econòmica.

El treball de les extingides meses d’economia, ocupació i
cohesió social i de turisme es va plasmar en la redacció, el
consens i la signatura dels acords que formen el cos principal
del Pacte per la competitivitat que acab d’esmentar. En total són
17 els acords que es van signar: 11 en l’àmbit econòmic, 5 en
l’àmbit de l’ocupació i la cohesió social i 1 en l’àmbit del
turisme. L’11 del setembre del 2009 es va constituir la Comissió
de seguiment dels acords del pacte, per tenir cura del
compliment de les 811 actuacions que inclouen plans, creació
d’òrgans, desenvolupament normatiu, millora de processos i

també impuls d’accions concretes, comissió que es reuneix amb
periodicitat mensual.

Mirin, aquest govern no sols no ha constituït un canal directe
de comunicació entre els agents socials i econòmics, on es
presenten les iniciatives relacionades amb els acords i des d’on
el Govern ret comptes de l’actuació feta, sinó que fins i tot els
consellers han exposat als agents socials i econòmics les
partides pressupostàries dedicades al compliment dels acords.
I aquesta pràctica, poc habitual en el conjunt de l’Estat,
impregna una altra manera de fer política, des d’una òptica més
participada i escoltant les veus de tots els sectors socials de les
Illes Balears. La resposta a aquests acords la tenen amb les 811
actuacions que abans he mencionat.

Estic raonablement satisfet perquè el grau de compliment,
tot i ser desigual, com és lògic, és correcte, més que correcte en
alguns casos, i hem de tenir present la complicada situació
econòmica que vivim i que ens obliga constantment a prioritzar
les nostres polítiques. En tot cas, i açò ens separa del portaveu
del Partit Popular, ara no és el moment de fer balanços, quan
acabi la vigència d’aquestes mesures, alguns abasten, com saben
molt bé, diversos exercicis pressupostaris, entenc que haurà
arribat l’hora de fer els balanços.

Aquest és un projecte comú en què totes les parts, no només
l’administració, hem assumit compromisos ferms de treball i
corresponsabilitat; és un projecte que ens ha de permetre
reconduir el nostre model de creixement, i amb açò els vull dir
que en molts casos aquests acords i els plans que se’n deriven
són de caire estructural i l’estructura d’una comunitat autònoma
no és refà en dos dies.

No tenc temps d’entrar a fer una valoració en la profunditat
que requeriria cadascun dels distints acords i plans i em centraré
en allò més significatiu. Aquest govern aposta pel coneixement,
sabem cert que per augmentar la competitivitat del nostre
sistema productiu hem d’apostar per la formació i el
coneixement: el Pla de ciència, tecnologia i innovació, tot i ser
un pla quadriennal, 2009-2012, avança amb bon ritme, dia 2 de
setembre vam posar la primera pedra del complex balear
d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació del Parc
Bit, i ja tenim enllestit el projecte del Centre Bit Menorca-
Alaior.

Hem aprovat dos plans més en els quals ja s’hi està fent
feina: el Pla estratègic de les Illes Balears d’investigació en
salut 2010-2013, que es tracta del primer pla d’aquestes
característiques que s’elabora a la nostra comunitat autònoma,
i el Pla d’impuls a les noves tecnologies de les Illes Balears
2010-2014. Necessitam impulsar la competitivitat de les nostres
empreses, un dels objectius bàsics d’aquest pla; diversificar el
teixit productiu, fer-lo més sòlid i formar els recursos humans
i reforçar el capital social. Per açò vam signar un acord per
fomentar la productivitat i obtenir una major competitivitat de
les empreses de les nostres illes i contribuir, així, a avançar cap
a una economia més diversificada i que generi més ocupació
qualificada. I ho hem fet amb una ampliació de la participació
del Govern a ISBA, 2,4 milions d’euros, perquè cap projecte
empresarial viable quedi sense finançament, i colAlaboram
també amb ICO, amb unes aportacions que superen els 2,7
milions d’euros.
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ParalAlelament es treballa en l’elaboració del Pla estratègic
de la indústria de les Illes Balears, que esper que puguem
presentar d’aquí a unes setmanes.

I on es fa un esforç especial, i també ho comentava el
portaveu del Partit Popular, del Grup Parlamentari Popular,
també perquè la situació econòmica així ens obliga és en el
Pacte per l’ocupació. De les 92 mesures proposades se n’han
posat en marxa ja 76, i açò representa un nivell de compliment
superior al 80%. S’han creat llocs de treball, de contractació
pública directa; s’ha desenvolupat el programa de segona
oportunitat en formació amb alternança; s’han contractat
persones desocupades mitjançant distintes convocatòries del
SOIB; s’ha impulsat la creació de llocs de treball, com
autònoms; s’han impulsat accions formatives per a aturats de
llarga durada, i s’han impulsat programes de promoció de la
inclusió social dels colAlectius més desfavorits.

Afegiré aquí l’important grau d’aplicació, més d’un 70% del
Pla de seguretat, salut i ambient laboral, abans d’acabar l’any 40
mesures s’hauran posat en marxa. Bàsicament són programes
encaminats a prevenir la sinistralitat laboral i també els
accidents domèstics i escolars, en aquest període els accidents
han baixat més d’un 35%.

També he de fer especial esment de l’acord global de
turisme, que posa de manifest la importància del turisme com a
principal fonament de riquesa de les Illes Balears i element
estratègic per a la cohesió social, l’ocupació i l’economia. Les
principals línies d’actuació definides són: la desestacionalització
i diversificació; la promoció turística; les polítiques de
reconversió turística i infraestructures turístiques; l’ampliació
dels sistemes de qualitat i noves tecnologies i la formació
professional, i en totes elles es fa feina de valent.

El pressupost 2009-2010, en el que fa referència a l’acord de
turisme és de 65,8 milions d’euros. Les principals actuacions
dutes a terme inclouen des d’accions de suport al turisme sènior;
l’impuls a infraestructures desestacionalitzadores o la promoció
de productes no estacionals. Igualment s’ha reforça la
colAlaboració amb el Govern de l’Estat per a la promoció a
l’estranger, així com la presència del portal illesbalears.es a
Internet. I s’han intensificat els contactes amb operadors
turístics per incrementar el trànsit aeri i potenciar la
connectivitat a totes les illes i fem feina amb les polítiques de
reconversió turística contemplades a la Llei 4/2010, que pretén
impulsar la inversió en els establiments turístics.

En l’àmbit de les polítiques socials s’han destinat més de 5,6
milions d’euros a ampliar el finançament de les prestacions
bàsiques, dels serveis socials municipals i insulars per a l’any
2009 i 2010. S’han adaptat el règim de dret públic i
administratiu de les parelles de fet; hem estès a tots els
municipis programes de competència patronal, etcètera.

El passat dia 21 de maig, el Consell de Govern va aprovar
el Pla d’accions per a persones dependents amb problemes de
salut a tota la xarxa sanitària pública 2010-2014.

Com veuen, en el pacte de drets socials bàsics es fa també
una importantíssima feina. Finalment, farem el possible, i
esperam comptar amb la predisposició de la cambra perquè la
futura llei de la Carta de drets socials s’aprovi aquesta

legislatura. Aquesta serà la constitució social dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears, una passa essencial per avançar
en matèria de polítiques socials.

Malauradament, no tenc més temps per aprofundir en la
resta d’acords, que van des de la mobilitat, passant pel comerç
o l’agricultura, fins a actuacions mediambientals, fons europeus,
etcètera. A la base de tots els acords i plans hi ha la participació
activa dels agents econòmics i socials de la societat en general,
sense ells, a qui vull agrair especialment la feina feta, no hi
hauria hagut aquest debat essencial per encaminar el projecte
comú de país que volem. És necessari el diàleg social per
atendre les necessitats presents i futures de la ciutadania; des del
Govern pensam acomplir els acords assolits, els tenim
pressupostats, són 533 milions per a l’any 2010 i fem comptes
executar-los.

En definitiva, l’acord és una aposta del país i de la seva gent
per al futur, per a un futur diferents, de progrés i de
sostenibilitat que, com és natural, no està ni estarà exempt de
dificultats ni al marge de les anades i vingudes de l’economia
que afecta tots els països, però aquest és un pacte concret i lligat
al territori i a les seves necessitats, un full de ruta per redreçar
un camí, que tots sabem que havíem de rectificar, i som
conscient que aquest convenciment ha fet possible aquest acord.

El futur encara no és aquí, encara hi hem de treballar tots i
molt, però aquest futur només arribarà per mitjà de la innovació
i de la formació, de la mobilitat i del turisme, de les polítiques
socials i de l’ocupació, tal com es preveu en el Pacte per la
competitivitat, l’ocupació i la cohesió social.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, per part del Grup
Parlamentari Mixt, qualque intervenció? Doncs, passam al Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament, com s’ha apuntat, el
tema és molt ampli, han estat més de 17 acords, era difícil fitar
els termes d’aquesta interpelAlació, com que evidentment el
protagonista ha de ser l’interpelAlant i el Govern nosaltres
pràcticament no hi intervendrem, sí que volem fer esment i
volem defensar l’actitud que ha tengut el Govern de tots aquests
processos d’acords generals, que varen començar des del
principi de la legislatura amb aquest acord marc que s’ha
apuntat del 2007, i que, sobretot, l’acord general de
competitivitat de l’any 2009.
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Creim que s’han criticat o hi ha hagut una referència a si hi
ha vaguetats dins aquests acords, però certament qui firma és
que n’assumeix la seva utilitat i per tant, des del moment en què
hi ha hagut aquesta vintena gairebé d’acords i vuit-centes
propostes que s’intenta dur a terme creim que és positiu, que
permet afrontar plegats, des de la consciència de la dificultat,
aquest moment tan delicat que tenim. Jo crec que aquest és
important, aquest treball conjunt, i no hi ha dubte que la
dificultat ho és important.

Comparava el Sr. Huguet la situació de l’any 2007 amb la de
l’any 2010, per ventura s’ha perdut una miqueta el que ha passat
aquests tres anys dins la vida econòmica internacional, però
certament hi ha un moment que amb més motiu exigeix pensar
tots plegats i remar i ésser conscients de la dificultat, sense
comparar paràmetres que no tenen comparació possible.

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta línia de treball,
com donam suport que s’intentin dur a terme tots els acords que
s’han adoptat des de la consciència, evidentment, de les
dificultats afegides que han comparegut durant aquests darrers
anys en la vida econòmica i social del país.

Compartim les prioritats que ha apuntat el conseller i per
tant, també per no robar ja més temps a aquest debat, nosaltres
no intervendrem pus.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Costa. Té la paraula, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment, som davant un debat que és ample, com ja ha
expressat el portaveu del BLOC, i evidentment probablement
donaria per a cada una de les matèries fer un debat; jo em
quedaré amb la part inicial que és l’acord general de la
competitivitat, ocupació i cohesió social. Això em recorda, en
principi, quan es va llançar per part del Govern de les Illes
Balears com a una idea força amb la forma de fer política i de
canviar formes de fer política que moltes vegades reforcen molt
els continguts.

M’explic, no entraré a fer un repàs d’anteriors legislatures,
però si tots ens retraiem a les dues anteriors legislatures, veurem
que aquesta proposta de diàleg plantejada és un element
diferencial amb les formes, que fins i tot es van fer polítiques en
períodes anteriors de diferents formacions polítiques a
presidències de Govern. Per tant, és un eix, és molt important
com s’ha plantejat des de l’inici de legislatura, conjuntures
apart; evidentment que hem entrat a un moment de crisi
econòmica forta que, a més, fa més necessària aquesta forma de
realitzar política, però el prec que crec que des de tots els grups
parlamentaris hauríem de fer, seria que aquesta forma de fer
política, independentment del color polític del Govern, no es
deixàs de practicar, no es deixàs de realitzar, demanaríem que
passàs a ser patrimoni de tots els grups polítics una forma de fer
política, d’impulsar, seria bo fins i tot que quedàs com a una
anècdota, el Govern del president Antich. Per tant, crec que

marc un abans i un després en la forma de fer política en aquesta
comunitat autònoma.

I té una qüestió certament important, ho ha expressat el
conseller de Presidència, el Sr. Moragues, és la forma directa de
canal de discussió, de debatre amb els agents socials i
econòmics, és una forma de què la política no només tengui
influència de totes les administracions o dels agents de la
política, ajuntaments, consells insulars, governs de l’Estat, que
l’han de tenir evidentment, sinó que incorpora, com és un
corrent que ja es du a tot l’àmbit de la Unió Europea, és la
participació real dels diferents agents en la política dels governs
que fan gestió. Amb aquesta idea crec que ens hauríem de
quedar tots com a forma de fer política. És l’única forma de
construir un país des de la legitimitat d’un govern, juntament
amb el conjunt de la ciutadania.

No entraré, com ja ho ha expressat el portaveu del BLOC,
en l’exposició explícita i llarga que ja ha fet el conseller, però
crec que hi ha una bona avaluació en competitivitat, en
ocupació, en turisme i en socials. Per tant, jo em qued amb la
part positiva del discurs de l’interpelAlant: seria bo que vostès
reforcin aquesta aposta valenta que ha fet el Govern de les Illes
Balears des del primer dia d’aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que només m’he quedat,
perquè només he sentit una frase respecte de la interpelAlació, i
és que el conseller ha manifestat que no és el moment de fer
exàmens o controls o avaluacions, no sé com ho ha dit, de les
polítiques.

No li he de dir jo el que ha de fer o deixar de fer, he
manifestat aquí que em preocupava que després de fer tants de
pactes i tants de plans no vegi jo en el seguiment avaluació de
resultats. N’hi mostraré un, n’hi podria mostrar molts. L’any
passat Navarra revisava el seu programa operatiu en matèria
d’ocupació, aquell que està finançat en un 50% pels fons
europeus, i deia: “esta mañana se ha reunido el comité de
seguimiento y se ha replanteado los objetivos de acuerdo con
el contexto actual de la situación económica y laboral”.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 111 / 21 de setembre del 2010 4805

 

Això és el que jo li deman, si ho havien fet o no i la resposta
és que han fet tants de plans, que l’important és pactar,
l’important és dialogar, tot açò és molt important per a
l’estabilitat del Govern, per a la bona imatge, però, escolti, aquí
són els objectius dirigits a la societat. Vostè ho sap, estic segur
que ho sap, que a Espanya existeix l’Agència Espanyola
d’Avaluació, de Qualitat i de Programes del Govern que, per
exemple, el 2008 va fer una avaluació dels descomptes de la
Seguretat Social quina bondat tenien, si havien servit per
mantenir en els llocs de feina la conversió de temporal a fix, si
havien servit perquè els nous contractes que entraven en aquesta
subvenció tenguessin durada. Bé, no li explicaré, perquè no és
l’objecte de la meva intervenció explicar-li el resultat, però
serveix per insistir què aquesta és la pràctica d’Europa
absolutament normal.

Mostra, ja que el Sr. Costa ha citat, encara que no he de tenir
debat ni contradicció amb ell, ha citat les legislatures passades,
doncs miri, hi ha Treball, està actualment de director general a
la Conselleria d’Immigració un cap de servei que estava a
Treball que s’encarregava de fer el seguiment i l’avaluació dels
pactes locals, n’hi havia també disset, és una coincidència en el
nombre, i amb uns objectius a cada municipi respecte de
polítiques de formació, d’ocupació, etc., i cada trimestre o cada
semestre es feia l’avaluació de resultats en aquests municipis, es
duia a la mesa de diàleg social i s’entregava als sindicats i a la
patronal que a més alguns d’ells participaven en aquestes
avaluacions i en aquests seguiments.

Jo li deman és si vostès han fet això, han avaluat els resultats
dels seus pactes, dels seus plans. Li he de repetir la pregunta
perquè m’ha dit que no era el moment. Si la resposta és no, li
dic, senyor conseller, senyors membres del Govern, que crec
que estan equivocats. Si no tenen un programa per a objectius
i una avaluació de si s’aconsegueixen o no els objectius,
s’equivoquen. Per exemple, han fet una gran campanya
d’inversió de 1.000 milions enguany, enguany el mes de maig
estadístiques del Ministeri de Foment, fins el mes de maig,
anam un terç per sota de la inversió de l’any passat. La inversió
pública de l’any passat en construcció, licitació oficial per
comunitats autònomes administracions públiques, la licitació
total de l’any passat 783 milions d’euros, enguany a finals de
maig 228, l’any passat a finals de maig 330.

Si no avaluen no arribaran als objectius, es quedaran amb la
publicitat i el que han gastat de publicitat de mil milions
d’inversió i açò no dóna feina ni als empresaris ni als
treballadors, açò és el que els dic. Europa, a una sessió que va
celebrar el mes d’abril a Barcelona, avaluava que els propers
vint anys es crearan a Europa quinze milions de llocs de feina
i tots ells amb requeriments de qualificació mitjana o superior,
d’aquests quinze milions a Espanya es parla que en tendria o
n’hi tocaria un i mig. A Espanya hi ha 4,5 milions d’aturats i es
parla que els propers vint anys hi haurà només una generació
d’un milió i mig de nous llocs de feina. És veritat que en vint
anys se’n jubilaran molts i que també donaran entrada, si
s’allarga la jubilació açò no serà tan així, però és igual, el que
vull dir és que o l’eficiència del que es gasta, no del que es
pressuposta, perquè el que es pressuposta mai no és el que es
gasta, ja ho veurem ara en entrar els pressuposts, l’eficiència del
que es gasta ha d’anar ben orientada a aconseguir els objectius
que no tenc cap dubte que són objectius bons, correctes i com
toca per part d’aquest govern.

Li posaré més exemples. Es va crear a la mesa d’habitatge
una comissió de seguiment i deia el conseller, si ja s’ha reunit
cinc vegades, setembre i octubre de 2008 cinc vegades i vull dir
més, la comissió haurà de retre compte anual de l’evolució
d’aquest pacte per l’habitatge davant el Parlament, 2008. El
2010, jo no he vist ni la comissió ni conec com s’han aconseguit
o quin són els objectius que s’han d’aconseguir.

Mirin, tenen un fòrum per als ciutadans on per cert vaig
veure una avaluació de la Direcció General de Consum que em
va espantar, es varen reunir no sé quantes persones i en dues
hores van fer una avaluació de la Direcció General de Consum,
jo crec que li han de posar un altre nom, no “avaluació”, faci’m
cas, Sr. Conseller, però sí que em vaig llegir el discurs que va
fer el president el juliol davant aquest fòrum.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, hauria de resumir.

EL SR. HUGUET I SINTES:

És el darrer, Sra. Presidenta. Entre altres moltes coses feia
el discurs de sempre, s’ha fet un esforç molt important en
finançament per part de l’Estat a les Illes, abans 195 milions ara
400. També ho pot comparar amb les altres comunitats, que li
agrada comparar amb les altres comunitats, inversions per
càpita, renda per càpita, finançament per càpita. Continuam
baix, continuam baix, continuam baix, senyors del Govern,
tenien dos objectius: finançament i atur a principis de
legislatura, ocupació, treball, de moment no anam bé en cap dels
dos objectius. Les Illes Balears, deia també el president, són un
centre de referència a escala nacional en turisme nàutic i
aeronàutic, es referia a centres nacionals de referència que el de
Menorca està fet perquè el vàrem fer nosaltres, però que no
funciona i els altres ni estan fets ni funcionen ni se sabe. Però
ell en el discurs deia que eren ja i no funcionen. 

Noves millores en energies renovables, ja em diran quines,
com no siguin els pannells solars que paga l’IDAE. Hem arribat
a un gran acord amb les forces polítiques per millorar la Platja
de Palma, dia 16 de juliol...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, ara sí que ha d’acabar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

És el darrer.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, el darrer era l’anterior, ha d’acabar.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

... hem arribat a un gran acord de les forces polítiques per
millorar la Platja de Palma, el projecte és un exemple del que
volem que sigui el model turístic. I per acabar, som l’única
comunitat que en els darrers sis mesos hem baixat l’atur i té més
emprenedors. La veritat és que tenim menys empresaris i que
l’atur és tal que els desocupats estan per sota del 2005.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

En torn de contrarèplica, per un temps de cinc minuts, té la
paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Huguet, no esperava menys
d’un parlamentari bregat com vostè que convertís aquesta
interpelAlació en aquest pobre representant del Govern i ho hagi
convertit en un debat sobre l’estat de la comunitat autònoma, no
passi pena que açò ho podrà fer d’aquí un parell de setmanes
quan el president presenti en aquesta cambra i expliqui quina és
la situació de la comunitat actual i quines són les perspectives
de futur. Per tant, tota aquesta qüestió que vostè planteja tan
ampla, que no té a veure amb la qüestió que vostès varen
presentar, que diuen davant la situació i el context econòmic
laboral de les Illes Balears quina és la política del Govern
respecte dels continguts i les mesures del pacte per la
competitivitat i els plans que es deriven, que és el que jo he
contestat. Per tant, vostè ha convertit aquesta interpelAlació en
una altra cosa, en un debat sobre l’estat de la comunitat que està
molt bé, però que naturalment no em correspon fer-lo en aquests
moments, a més, un plantejament en deu minuts és impossible
que puguem atendre totes les coses que es posen damunt la
taula, però algunes coses intentaré contestar. 

Miri, el pacte per a la competitivitat, del qual jo parlaré, és
una aposta claríssima per al diàleg social i per a l’acord social,
no només per al diàleg social sinó per a l’acord social. L’acord
social perquè enteníem que la situació en què es trobava la
comunitat autònoma en el començament de la legislatura
requeria apostes per una nova economia, per una nova economia
d’aquesta comunitat autònoma que tots avaluàvem que havia fet
quasi tot el que havia de fer. Els antics models de
desenvolupament econòmic lligat al territori i al turisme havien
fet quasi tot el recorregut que havien de fer. Per tant, la
demanda social que hi havia, en aquest cas nosaltres l’únic que
vàrem fer va ser recollir-la, va permetre asseure’s i durant divuit
mesos, és a dir, des que es varen firmar les bases fins que es va
firmar l’acord varen passar divuit mesos d’una feina
intensíssima de tots els departaments governamentals amb
representants socials.

Evidentment vostè fa un esment a la situació de PIME, i és
que jo de la situació de PIME no vull parlar perquè vostès varen
ser els causants que precisament PIME no pogués estar assegut

allà per una sentència dels tribunals que varen anulAlar el
procediment que vostès varen fer, el Govern, no vostè,
naturalment, el Govern del Partit Popular del seu moment
perquè varen fer un mal procediment i varen impedir que la
PIME estigués representada. La PIME s’ha sumat a aquests
acords, però efectivament no hi va poder ser en el debat, però
això és més responsabilitat d’un govern del Partit Popular que
d’un govern del Sr. Antich.

Nosaltres entenem que efectivament -com dic- el pacte
social, aquest acord social, aquest pacte social per la
competitivitat, per l’ocupació i la cohesió social expressa
exactament que és el que volíem fer: preocupació per
l’economia, preocupació pel model econòmic, bases per a una
economia diferent, preocupació per l’ocupació, ocupació que
vol dir que quan en aquesta comunitat autònoma ha arribat la
crisi, l’administració, les finances públiques han tirat de
l’ocupació en aquesta comunitat fent inversions, precisament,
que hem pogut tenir el nivell que hem tengut precisament
perquè aquestes dues qüestions que vostè esmentava al final que
eren els nostres objectius principals, finançament i atur en el
principi de la legislatura, crec que aquesta és una demostració
de les dues coses.

Un millor finançament, quatre vegades més bo que quan
vostès ens ho varen deixar el 2007, ha permès que la iniciativa
pública substituís la iniciativa privada estirant de l’economia i
ara quan les coses giren, quan venen les tornes, quan l’economia
pública està exhaurida ja l’economia privada podrà replegar
segurament el testimoni i impulsar aquesta ocupació. Vull dir
que nosaltres tenim, i vostès ho coneixen, avaluacions de quina
ha estat l’ocupació que ha estat possible mantenir en aquesta
comunitat autònoma precisament per mor de les inversions
públiques, producte d’aquest nou model de finançament que es
va poder pactar amb el Govern central.

Mirin, nosaltres també tenim, com dic, preocupació per la
cohesió social i per açò hem impulsat mesures laborals i
mesures socials, ho he comentat abans i ho podem comentar en
el moment que vostè vulgui, però aquesta preocupació per
l’economia, per una economia diferent, per l’ocupació i per la
cohesió social formen part no només del títol del pacte sinó de
la filosofia del pacte i és el que hem tirat endavant.

He de dir, Sr. Huguet -i acab- que efectivament no és el
moment de fer balanços, que no vol dir que no sigui el moment
de fer avaluacions, jo estic obert a fer avaluacions
permanentment, però jo li dic que a la comissió de seguiment
que es reuneix cada mes s’avaluen totes les polítiques que es
volen per part dels agents socials, ells presenten les qüestions i
nosaltres les avalam, les avalam no en el sentit tècnic de
l’avaluació sinó en el sentit de dir si les línies són correctes i si
s’han de rectificar o no. De fet, també el pressupost general del
2010 fixa quines són les línies i quines són les partides de les
polítiques que hem de tirar endavant. Jo he dit que el pressupost
del 2010, 533 milions estan afectats per les polítiques, pels
acords o pels distints programes que es deriven del pla del pacte
per la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social.
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Crec que efectivament aquest és un pacte que encara que
malauradament la situació econòmica ha fet que s’hagi d’alentir
en alguns dels seus aspectes, crec que és una bona aposta per al
futur d’aquesta comunitat perquè posa bases diferents per
arribar a un model econòmic més sostenible i que doni més
benestar a tots els habitants de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Moragues. 

III. Moció RGE núm. 2930/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de publicitat institucional, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 966/10.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i votació de la Moció RGE núm. 2930/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de publicitat institucional. Es derivada de la
InterpelAlació 966/10.

Per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra té la
paraula; per un temps de deu minuts, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Efectivament, avui tractam una qüestió que ja va ser tractada en
aquest parlament en la interpelAlació del darrer plenari, a les
sessions anteriors a aquest període de sessions. Vull començar
aquesta intervenció mostrant el meu absolut acord amb unes
paraules presentades en aquesta mateixa tribuna per part d’un
diputat d’un altre grup parlamentari, precisament el Sr. Miquel
Àngel Llauger, que deia textualment, quan tractàvem aquesta
qüestió aquí, deia: “sí, 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 s’ha aconseguit amb la gestió. L’argument,
allò que s’ha de fer, el propòsit és que no es faci una campanya
amb les mateixes característiques en el futur i que en el futur es
vigili”.

Per tant, Sr. Llauger, ja li vull avançar el meu total acord
amb aquestes paraules de reconeixement que efectivament la
campanya de 1.061 milions d’euros no era adequada, no s’havia
de fer, i alguna raó tendria vostè i si em permet amb tota
humilitat jo mateix estant d’acord amb vostè, perquè miri no
estam tots sols també coincidim amb els professionals del sector
perquè es podria entendre que el nostre pobre grup que està a
l’oposició som mala gent i som gent amb molt mala intenció,
però resulta que els professionals del sector, el mateix colAlegi
de publicitaris ens donaven la raó, Sr. Llauger, i ens deia,
textualment en una carta, que enviava al Sr. President, li deien:
“Sr. President, 1.061 raons per aturar la campanya institucional;
-més- hem vist aquests dies com el govern que presidiu ha
iniciat una campanya de les quals anomenam d’autobombo; -
més- us he demanat que retireu de manera immediata aquesta
campanya publicitària”. Això ho deien els professionals no ho
deia aquest pobre grup parlamentari de l’oposició. Sr. Llauger,
tenim gent que ens dóna suport en les nostres idees. “Creïs amb

el projecte de llei que heu aprovat o simplement l’heu aprovat
per donar una imatge de transparència i netedat de la gestió,
però no pensau aplicar-la?”. 

Tot això fa referència al projecte de llei de publicitat
institucional. Amb la bona voluntat de tots dic pensem a veure
si surt endavant i som capaços d’introduir sentit comú, el màxim
sentit comú possible en aquestes qüestions. És una llei
certament que no està en marxa, però convé per coherència que
el que es publica en el BOIB, com deia un portaveu
extraordinari que hem tengut en el nostre grup parlamentari,
deia el Sr. Fiol que allò que es posa en el BOIB convé que es
correspongui amb el que es diu públicament i amb el que es diu
també a través dels mitjans de comunicació, i en aquesta ocasió
desgraciadament no ha estat així, el Govern ha fet una cosa que
no es correspon amb el que es publica en el BOIB i amb el que
proclama públicament.

Davant aquesta situació la cosa idònia, allò que pensam que
seria el correcte, seria un cert exercici d’autocrítica per part del
Govern, un cert reconeixement que els 120 mil euros que la Sra.
Consellera de Treball i portaveu del Govern ens explicava en
aquesta cambra que s’havien gastat en aquesta campanya no
s’haurien d’haver gastat, són recursos econòmics que es podrien
haver destinat a moltes altres qüestions que avui precisament
s’han de menester. Per tant, creim que el més coherent és que es
vengués a aquesta sala a reconèixer aquesta qüestió i a deixar-
nos a tots molt més tranquils i també els ciutadans que segur ens
atenen a través dels mitjans de comunicació i pensarien que si
hi ha aquesta rectificació això no tornarà a passar. Per tant, ens
deixaria -com dic- a tots més tranquils. 

Per contra, desgraciadament, aquesta no ha estat la tònica
habitual del Govern en aquesta legislatura, però molt
particularment tampoc no ha estat amb aquesta qüestió, la Sra.
Consellera de Treball que venia a aquesta cambra a fer esment
d’un parell de qüestions; la primera d’elles, citar articles de
l’esborrany de la llei que jo no he estat capaç, les meves
habilitats són molt limitades, ho reconec, però no he estat capaç
de veure la relació, la justificació que suposen aquests articles
que citava la Sra. Consellera, no entenc que justifiquin la
campanya publicitària, i jo vull compartir aquestes frases amb
vostè per veure si vostès tenen més llum que jo i hi troben la
relació. El primer argument que deia és que aquesta campanya
es feia per informar els ciutadans dels seus drets i deures.
Expliqui’m si una campanya que es diu “1.061 milions d’euros”
implica algun dret o algun deure? En tot cas ho deix a la seva
consideració perquè, ja dic, les meves limitacions
desgraciadament són moltes.
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Segona frase, “promoure la difusió, els coneixements, els
valors i els principis constitucionals i estatutaris”. Aquest és el
segon argument que ha donat la Sra. Consellera per justificar
aquesta campanya. Tampoc no he acabat de trobar la relació que
té una cosa i l’altra. I a banda, tot el que deim dels colAlegis
publicitaris que esmenten aquests articles per precisament dir
que no és el que toca fer. Nosaltres per contra en citàvem molts
altres, que no citaré per no estendre’m molt més que justificaven
just el contrari. 

Queda una intervenció per explicar determinades accions del
Govern que, per cert, hi podríem entrar molt profundament,
perquè podríem entrar en els 1.061 milions d’euros, si són
veritat o no ho són, si han entrat o no han entrat i molt més si
s’han executat, que aquesta seria una cosa molt més divertida
per dir, però, ja dic, és una debat a banda d’aquesta qüestió que
crec que avui deixaria de fer.

Per tant, jo convidaria tots els grups parlamentaris a donar
suport a aquesta moció perquè la majoria estam d’acord que
això és una campanya d’autobombo i just coincideix amb el
primer punt que els proposam en aquesta moció: el Parlament
de les Illes Balears constata el malbaratament de 120.000 euros
de la campanya publicitària d’autobombo amb el títol “1.061
milions”, que no es correspon ni amb drets estatutaris ni
constitucionals, ni es correspon amb informar els ciutadans
sobre els seus drets i deures, que eren els arguments que ens
aportava el Govern per justificar aquesta campanya.

El segon punt, textualment diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a informar al
Parlament, concretament a la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals, de qualsevol campanya publicitària del
Govern que sigui superior a 100.000 euros”. I què volem aportar
amb aquest segon punt? Que això, almanco fins a finals de
legislatura, no es torni a repetir i que hi hagi un control
d’aquestes partides que avui desgraciadament són especialment
crítiques, tenint en compte que se’ns anuncien retalls de totes les
àrees d’entre un 4 i un 7% d’un pressupost que retallarà serveis
i drets als ciutadans -aquí sí que retallaran serveis i drets- i que
sense cap dubte no mereixen ser envaïts per una certa temptació
publicitària d’autobombo”, absolutament innecessària,
injustificable i sense cap dubte evitable.

Per tant, deixem de banda la política del “i tu més”, que és
una d’aquelles coses que sempre ronden per aquesta cambra per
part del Govern; l’altre argument de “som els millors”,
arguments que no s’aguanten..., Sr. Llauger, a veure si amb el
seu vot, amb el vot de tots els presents, ens donen la raó dels
nostres arguments i, efectivament, som capaços de treure
endavant una proposta que estam convençuts que dóna més
credibilitat al Govern i la tranquilAlitat a totes les persones que
desitgen que les coses vagin bé, a tots els ciutadans de les Illes
Balears, i que esperen que com a mínim no només tinguem
aquesta credibilitat que deia, sinó la voluntat de treure endavant
el carro davant aquestes situacions complicades s’han de gastar
els recursos allà on toca i pertoca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Per part del Grup Parlamentari Mixt? No
hi ha intervenció. Per tant passam al Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds. El Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores
diputades. Sr. Serra, gràcies en primer lloc per citar-me i quasi
quasi per fer d’unes paraules meves un eix de la seva
intervenció, en qualsevol cas jo quan feia referència a aquesta
campanya el màxim que vaig dir va ser assenyalar una possible
colAlisió entre aquest tipus de campanyes i una llei de publicitat
institucional que volem que reguli el comportament de les
institucions en matèria de publicitat institucional, a partir,
lògicament, del moment en què aquesta llei entri en vigor, i
aquesta llei no està en vigor lògicament perquè té una esmena
de devolució per part del Partit Popular, per tant, en aquest
moment la pilota és a la seva teulada.

També ha demanat que no facem una resposta de “i tu més”,
però en matèria d’autobombo, en matèria de malbaratament,
això no sé si és demanar massa. En qualsevol cas intentaré que
el “i tu més” no sigui massa extens. Però sí voldria recordar un
parell de coses. Jo crec que està molt bé que una proposta de
condemna de l’autobombo i del malbaratament vengui del Partit
Popular, perquè el Partit Popular és un partit que té un historial
molt destacable en matèria tant d’autobombo com de
malbaratament, en matèria de les mateixes campanyes
publicitàries, les campanyes històriques de govern del Partit
Popular si es comparessin amb aquesta, jo no he anat a cercar
les xifres per comparar les xifres de despesa, però com a
ciutadà, com a ciutadà que rep els impactes de les falques de les
ràdios, dels espots de televisió, de les tanques, crec que no hi ha
comparació possible quant a magnitud i volum. 

Si parlam d’autobombo i parlam de malbaratament, tenim
capítols inoblidables com aquell capítol de la inauguració
fantasma del centre Joan Crespí, on es va construir un escenari
de cartró pedra per damunt dels fils perquè encara es construïa,
només perquè la reina pogués inaugurar un centre que no estava
en condicions de funcionar. Una broma, una broma que ens va
costar 300.000 euros que per cert és més del doble del que costa
aquesta campanya que amb aquesta moció volen criticar. I
deixi’m acabar aquest capítol del “i tu més” amb un record de
la inoblidable maqueta de l’òpera d’en Calatrava, no fa falta que
se’n parli molt, però sí voldria recordar que aquell projecte,
aquell projecte que vàrem pagar, fet 8 anys enrere per a una
altra ciutat, va costar ni més ni manco que deu vegades més, deu
vegades més que aquesta campanya que ara volen criticar. Per
tant, està bé que venguin al discurs de la crítica de l’autobombo,
que venguin al discurs de la crítica del malbaratament perquè tal
com diu l’evangeli “fa més festa el cel per un pecador penedit,
que per noranta-nou justos”. Per tant, ja està bé així.

Passem, per tant, al punt primer de la seva moció. La
campanya que critica és una campanya explicativa d’unes
inversions per una quantitat molt important, de més d’1 milió
d’euros, una quantitat que suposa nous serveis, nous
equipaments, noves infraestructures i més llocs de feina que es
donen a conèixer a la població mitjançant aquesta campanya.
Efectivament, jo havia assenyalat en alguna intervenció anterior
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que podia no encaixar en una prohibició d’una llei que en aquell
moment no estava en vigor i que tampoc ara mateix no ho està.
Aquesta disposició diu que no hi ha d’haver publicitat
institucional que -i llegesc literalment- “tengui com a finalitat
destacar els assoliments o els objectius aconseguits pels
subjectes sotmesos a la llei”. Aquesta campanya concreta
contravé aquesta disposició? Jo crec que no és absolutament
clar, tal vegada és a la frontera, però -repetesc- allò important és
que la Llei de publicitat institucional el que hauria de regular
són els comportaments a partir del moment que estigui en vigor.
I si no està en vigor és perquè el Partit Popular hi manté una
esmena de devolució que sembla que compta amb el suport
d’Unió Mallorquina. 

Sr. Serra, si vostè creu que aquestes campanyes són
d’autobombo, que aquestes campanyes són un malbaratament,
que aquestes campanyes s’han d’evitar i no han d’entrar en el
funcionament normal de les institucions, el que han de fer és
retirar aquesta esmena a la totalitat i permetre un debat
d’esmenes parcials que doni com a resultat l’aprovació d’una
llei de publicitat institucional que efectivament entri en la
qüestió de posar un límit a aquest tipus de campanyes. Mentre
no fan això, mentre no possibiliten aquest debat, el que fan és
improvisar mesures, improvisar propostes com la del punt
segon. El que haurien de fer és entre tots treure aquesta llei i no
improvisar punts, perquè aquest és un punt improvisat. El que
es proposa és que el Govern informi al Parlament de les
campanyes de més de 100.000 euros. Però això ho posa aquesta
moció, però no ho ha posat com esmena parcial a la Llei de
publicitat institucional. Si això fos una proposta resultat d’una
profunda i meditada reflexió sobre com s’ha de regular, de
controlar i de posar límit al malbaratament, l’haurien posada
com esmena a la llei, no l’haurien inventada ara per criticar una
campanya en concret i per fer una disposició més o manco
ocurrent ad hoc respecte d’una campanya. Han fet una esmena
en un sentit semblant que parla d’institucions que superen el 5%
del seu pressupost en publicitat institucional, però no han parlat
d’informar de campanyes concretes. Això ha estat per tant, una
ocurrència posterior.

En qualsevol cas, nosaltres no volem posar entrebancs a la
transparència de la informació i així com en el punt primer li
votarem en contra pels motius que ja he explicat. En el punt
segon nosaltres ens atendrem a les propostes posteriors que li
farà el portaveu del Grup Socialista a veure si podem arribar a
un acord, que crec que pot anar en el sentit de reforçar el control
de la publicitat institucional i reforçar la informació i la
transparència en aquest capítol. 

Vull acabar, Sr. Serra, simplement repetint aquest desig que
tenguem una llei de publicitat institucional i recordant, una
vegada més, que perquè això sigui possible la pilota és en
aquests moments a la vostra teulada. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Serra, absolutament d’acord en
l’exercici d’autocrítica, la llàstima és que vostès no la
practiquen gens, ni ara ni mai! I és curiós que donin receptes als
altres de coses que vostès no volen ni provar, com si fos una
medicina que tingués verí, que fes mal. Idò sí, vostès crec que
haurien de fer una mica d’autocrítica. És bastant inaudit que
venguin aquí a proposar el que proposen, quan tenen l’historial
darrera que tenen! I no és cert que a nosaltres ens agradi
practicar allò de “i tu més”, no és cert, però la realitat és la que
és. I jo no me’n puc anar d’aquí dalt sense recordar el que
vostès han fet i sense recordar, no amb l’esperit de fer-li mal a
vostè, sinó amb l’esperit...

(Remor de veus)

No, no, s’equivoca si pensa així, ho faig amb l’esperit de
deixar clar que la necessitat d’autocrítica en el seu cas és molt
elevada, necessiten fer autocrítica. Ho necessitam tots,
especialment la societat, necessita que vostès facin autocrítica,
perquè vostès d’autobombo i malbaratament en varen fer molt
i per açò necessiten primer fer autocrítica, després venir aquí i
fer propostes, perquè primer és l’autocrítica i després vénen les
propostes. Si vol li puc posar exemples i ja li dic, ho faig a
contracor. Si vol li puc posar exemples, però la premsa aquest
estiu mateix n’estava plena, des que vostès varen presentar la
moció. Temes com pagar mítings del Sr. Rajoy amb diners
públics, o guanyar milers d’euros amb productes a Balears, o
pagar 6.000 euros per traduir un nom, o pagar 7.000 euros cada
mes per informar dels actes que feia la vicepresidenta... què vol
que li digui, més coses? Surten més coses en els diaris. A mi em
sembla ridícul venir aquí a explicar el que tots ja coneixem,
però és necessari deixar palès i ben clar que vostès necessiten
fer autocrítica en aquest terreny i després podrem rallar de
transparència i podrem rallar de moltes coses, de no malbaratar
els diners públics, però  vostès haurien de fer autocrítica, tal
com vostè ens ha recomanat a nosaltres. Faci-ho i veurà com
ens entendrem molt bé.

Respecte de la moció, nosaltres no podem, com es pot
imaginar vostè, acceptar aquest qualificatiu de malbaratament
dels diners públics quan el que s’ha fet és una campanya per
informar els ciutadans de la que ha estat la major inversió
pública de la història a Balears. I és important que els ciutadans
sàpiguen en què es gasten els diners públics. Si vostès ho
haguessin fet així, tal vegada no estarien en la situació en què
estan, perquè és obligatori per part dels governants dir a la gent,
als ciutadans, als votants, a les persones per qui governen en què
gasten els diners, sobretot perquè no són els diners dels
governants, són els diners de tots els ciutadans. Crec que hagués
anat molt millor que vostès haguessin estat transparents perquè
així tal vegada moltes de les coses que hem llegit als diaris avui
no sortirien d’aquesta manera.
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Pel que fa al segon punt, ja sabem tots que és innecessari
perquè tots els contractes de més de 100.000 euros evidentment
es publiquen al BOIB i vostès ho poden llegir, igual que
nosaltres, igual que els contractistes i saben quins termes es
manegen. Però nosaltres volem fer un acte de coherència en
aquest aspecte i nosaltres sí que hi entenem de transparència,
nosaltres sabem que hem de ser transparents. Per tant, no tenim
cap problema que sigui així, és més, jo li puc dir a vostè i per
què no els de 60.000 euros també? Cap problema, nosaltres no
tenim cap pega que una comissió parlamentària rebi informació
del Govern, d’aquells contractes superiors als 60.000 euros que
es facin en matèria de publicitat, perquè, a més, vostè sap
perfectament que en el projecte de llei del Govern ja es preveu
algun mecanisme per controlar els governs o les institucions
públiques en aquelles despeses que es fan entorn a la publicitat,
projecte de llei per cert que està molt més a les seves mans que
no a les meves i que sap que jo he insistit moltes vegades per
veure si feim alguna cosa, si desactivam aquesta esmena a la
totalitat que vostès posen, com una barrera per no poder entrar
a debatre el contingut real de la llei i negociar, si és necessari,
les esmenes que siguin pertinents.

Per tant, respecte del segon punt jo li propòs que en tost de
100.000 siguin 60.000 i que el Govern passi aquests contractes
al Parlament, perquè no tenc cap dubte que un dia o l’altre, més
prest que tard, podrem desembussar totes aquestes coses que fan
impossible la lliure circulació de la llei i puguem aprovar, esper
que amb els seus vots, una llei de publicitat institucional que,
com deia el portaveu del BLOC, no sigui improvisar mesures,
sinó que siguin mesures aprovades i que estiguin en format
legislatiu que és el que correspon. 

Per tant, esperam que vostès siguin sensibles a aquesta
qüestió i ens ajudin a desembussar la llei i esperam sobretot que
algun dia descobreixin que primer l’autocrítica no és dolenta,
sinó que és un excelAlent exercici per sentir-se bé. Facin
autocrítica. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Serra?

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair el to de tots els
portaveus que han intervingut i fer alguns comentaris. Primer de
tot hi ha una frase Sr. Ribalaiga que m’ha agradat molt de les
que vostè ha dit i la compartesc, fa referència als meus
companys del Partit Popular. El Sr. Ribalaiga, per als que no ho
hagin sentit, ha dit “si vostès ho haguessin fet així no estarien on
estan”. Vol dir, si haguessin fet les campanyes publicitàries
d’autobombo que ens haguessin tocat no estarien a l’oposició,
m’imagín que volia dir això. El problema, Sr. Ribalaiga, sap
quin és? No haguéssim donat abastament amb totes les coses
que fèiem! Coses que vostès evidentment l’única cosa que
tenien per treure eren els 1.061 milions d’euros. Són els

inconvenients, Sr. Ribalaiga, entre un govern i l’altre, em sap
greu dir-ho així.

Efectivament, crec que autocrítica no ens n’ha faltada. Per
començar som a l’oposició, no sé si se n’ha adonat, i això és un
element que fa pensar que alguna cosa..., tot i que vàrem tenir
el millor resultat en tota la història del Partit Popular, però no
hem tengut el suport necessari per poder governar, com és més
que evident. Però aquesta autocrítica no l’he sentida per part de
vostè en cap moment. Hagués estat bé que s’afegís a les
paraules que deia el Sr. Llauger a la passada intervenció que
avui ha intentat matisar, perquè clar, això de donar suport al
Govern té aquests inconvenients, i jo l’entenc Sr. Llauger, no es
preocupi, i ho ha hagut de matisar. El que sobretot m’alegra és
que cap dels que han intervingut no han criticat ni una sola
campanya del Partit Popular de l’anterior legislatura, cosa que
entre altres coses beneeix l’actuació en matèria publicitària que
precisament dèviem fer nosaltres, cosa que fa pensar que
almanco en aquesta matèria l’autocrítica que hem de fer és
limitada. Ho han dit vostès, no ho he dit jo. Han parlat del Joan
Crespí, valdria la pena parlar-ne, perquè precisament avui hi ha
oficines on hi havia planejat un centre social, per no parlar
d’altres qüestions que no val la pena entrar en detall perquè són
debats molt més extensos i amb els tres minuts que em queden
no tenc temps.

Quant a l’esmena de devolució, hi ha una raó fonamental
que sosté l’esmena de devolució. És una llei que té la virtut de
tenir més esmenes que articles, si això no mereix una esmena de
devolució, què l’ha de merèixer?, quina altra llei no mereixeria
que fos així? És a dir, és una llei que té més esmenes que
articles, miri vostè la qualitat d’aquesta llei que algun problema
ha de tenir. Tot i que evidentment, si són acceptades les
esmenes, no hi ha res que no es pugui plantejar perquè
efectivament som aquí per arribar a acords i per treure el carro
endavant.

Per altra banda quant a les qüestions que justifiquen que
aquesta llei no era com tocava, tal com havia dit -torn a repetir-
el Sr. Llauger, llegeixi l’article 4, té dos punts que li recoman
que llegeixi atentament. El punt c) diu: “...que tengui com a
finalitat destacar els assoliments en la gestió o els objectius
aconseguits pels subjectes sotmesos a la llei”. Torn a repetir per
si no ho han sentit bé, punt c) “...que tengui com a finalitat
destacar els assoliments en la gestió o els objectius aconseguits
pels subjectes sotmesos a la llei”. Li sona d’alguna cosa? Pensa
que té cap tipus de relació amb aquesta campanya? Jo pens que
sí, i ja dic, les meves limitacions són moltes, però fa pensar que
efectivament això és així. Li recoman també el punt e) que diu
“que tenguin caràcter enganyós, deslleial o subliminal”, perquè
cal interpretar moltes qüestions d’aquests 1.061 milions d’euros,
de la seva execució, de si han arribat, si no han arribat i en
quines condicions han arribat.
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Per tant, facin-me dubtar molt d’aquesta inversió de 120.000
euros en aquesta campanya, de si era adequat o no era adequat
i crec que es mereix el reconeixement de tots els presents que
això no era així i que a més, evidentment, s’hauria d’haver
retirat tal com recomanava el mateix colAlegi de publicitaris.

En definitiva, no vull dir altra cosa, no em vull estendre més
que esperar de tots la màxima responsabilitat en aquest sentit.
El Partit Popular avui ha fet un exercici de responsabilitat molt
important en referència a una qüestió capital d’aquesta
comunitat autònoma que era el tema del pressupost, treure el
carro endavant, donar la sensació que, a la gent que ens espera
fora, que ens atén mitjançant els mitjans de comunicació que
aquí hi som per alguna cosa més que per tirar-nos els trastos uns
als altres, mirar que les coses funcionin dignament i avui, mirar
que les coses funcionin dignament, és no tornar repetir mai una
campanya d’aquestes característiques i, per suposat també,
acceptar l’esmena que vostè ha fet al punt 2 d’aquesta moció,
amb el desig que també doni suport al número 1 perquè ens
donarà molta credibilitat a tots, a vostès també. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Sr. Serra, em sembla que no ha contestat
una proposta que li han fet.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sí, he acceptat l’esmena al punt 2.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’accepta l’esmena del punt 2... Molt bé, perfecte.

Molt bé, acabat el debat, passam a votació. Del primer punt,
ja que el segon el podríem donar aprovat per assentiment, és
així, senyors portaveus?

Per tant, passam a votar el punt 1 de la moció. Passam a
votar i votam.

(Alguns aplaudiments)

Vots a favor de la moció, 28; en contra, 27. 

Per tant, queda aprovat aquest primer punt de la Moció RGE
núm. 2930/10.

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 4250/10,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a manteniment de les
bonificacions del 50% al transport aeri i marítim.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 4069/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
descompte de resident.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
les proposicions no de llei, atès que les dues primeres tracten el
mateix tema, les debatrem conjuntament i es votaran per separat
tal com es va acordar.

Per tant, primerament, intervenció del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, per defensar la Proposició no
de llei RGE núm. 4250/10, presentada pels grups parlamentaris
Socialista, BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt, relativa a
manteniment de les bonificacions del 50% al transport aeri i
marítim, complementada mitjançant l’escrit RGE núm. 4540/10,
per un temps de deu minuts.

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, no ho podem consentir, pus maltractaments. Crec que
el missatge ha de quedar clar avui i li ha de quedar clar, al Sr.
Blanco. Per aquí no hi passarem. Aquest és el missatge que
entre tots hauríem de transmetre avui, que ja n’hi ha prou. 

És la resposta a l’anunci del Ministeri de Foment de retallar
els descomptes als residents, una resposta que crec que tots
volem unànime, d’entrada perquè és un parer compartit, però
també perquè és molt difícil plantar cara davant una injustícia
si compta amb el vistiplau d’una part important dels que l’han
de suportar, de la complicitat d’alguns dels partits importants
del país, com ens ha passat sempre. 

Per això, és important que siguem capaços de mantenir una
posició ferma, una posició conjunta sense enredar-nos
presentant esquerdes que facilitin al Govern de l’Estat perpetrar
les seves intencions.

En aquest sentit crec que és una bona notícia que els
portaveus hagin consensuat passar davant el debat de les dues
proposicions no de llei sobre aquest tema i més ho serà que
s’aprovin -com tot apunta- per unanimitat; una unanimitat que
ja és a la societat civil i a la ciutadania, per exemple amb la
Mesa del transport aeri a les Illes Balears on la patronal, els
sindicats, ACETA, AECA, el Govern, els consells, les cambres
de comerç, etc., han adoptat un acord molt semblant al que avui
plantejam aquí. També aquí, tots som conscients de la
transcendència dels costos de la insularitat, del transport aeri i
marítim per al nostre país, com per a totes les illes del món.
Hem dedicat ja multitud de debats a aquests costos i a la
insuficiència flagrant del seu reconeixement a l’Estat i a la
Unió, fins i tot dels incompliments dels compromisos garantits
a la Constitució i a l’Estatut i que varen ser precisats a una llei
arraconada com és la Llei de règim especial.

Precisament un dels pocs punts que havien millorat era el
del descomptes per als residents al transport aeri i marítim.
L’exposició de motius de la nostra proposició no de llei recull
breument l’evolució dels darrers vint anys amb una fita àlgida
assolida -i és just reconèixer-ho- a aquesta mateixa legislatura
amb el 50% de descompte. 
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Tanmateix tots som conscients que el nostre objectiu no és
estrictament el descompte. El nostre objectiu, la justícia que
reivindicam és que les administracions socialitzin una part del
cost que ens suposa la insularitat, que es garanteixin prou
destinacions, prou freqüències i un preu raonable per als nostres
desplaçaments al continent. A allò que aspiram -i s’ha dit
moltíssimes vegades a aquesta tribuna- són uns preus i unes
ofertes que siguin semblants a les que es troben a la península,
preus de tren s’ha dit per fer-ho gràfic, i avui tot i els
descomptes els preus encara són molt distints, però no com
gosava insinuar el ministre perquè ens afanyem tots a anar amb
luxes orientals, sinó per al preu ordinari de les tarifes. Quina
culpa en poden tenir els mallorquins amb un exemple que deia
avui mateix el Sr. Antich si és més car per a ells anar a Madrid
que anar a Moscou? 

Un estudi recent de la conselleria mostra com als illencs
se’ns cobra un preu per quilòmetre més elevat que en la majoria
dels itineraris. Pot ser que el sistema de bonificació tengui
alguna influència, parlam-ne.

El que sabem cert és que els que no tenen el descompte, fins
i tot essent residents, com passa als extra comunitaris, paguen
més per cada quilòmetre, preus molt elevats per a les seves
butxaques, també ells haurien d’accedir als descomptes, però és
que fins i tot si els preus només fossin elevats per als no
residents seria una mala dada per a una potència turística
mundial. De tot en podem parlar, però sense atacar tampoc
gratuïtament les companyies aèries que ens han de ser aliades
imprescindibles, com també poden parlar de les elevades taxes
aeroportuàries o de les obligacions del servei públic amb la
península que podria millorar la situació actual. 

Podem parlar de tot, però no es pot tornar enrere d’allò
aconseguit. No és pot posar en qüestió l’objectiu d’un preu
subvencionat als nostres desplaçaments i, naturalment, s’ha
d’assumir que això té un cost, un cost que no poden suportar,
que han de suportar les companyies, i que no han de suportar els
illencs, ni directament, ni indirectament, sinó l’Estat, l’Estat per
a una obligació legal i per una obligació moral, no pidolam
favors, sinó justícia, més si tenim present el nostre dèficit fiscal,
la nostra contribució a palAliar amb aportacions excessives al
dèficits d’altres indrets.

Quan Zapatero diu que Espanya esdevendrà líder mundial es
refereix a un lideratge pagat amb els doblers dels nostres
impostos i dels que nosaltres en treim poc profit. Per això, amb
els nombres d’escàndols de la nostra balança fiscal que patim
des de fa tants i tants d’anys, la pretensió del Govern de l’Estat
de voler estalviar recursos a partir dels descomptes de residents
és un insult.

La proposició de llei es conjunta del Grup Socialista, del
Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Grup Mixt amb
Eivissa pel Canvi i per tant, tampoc no entraré en aquells
aspectes que podrien ser discrepants. Aquesta proposició aspira
i desitja a més la unanimitat. Avui tenim un problema, un
problema comú i l’hem de resoldre. Això sí, l’Estat se n’ha de
tèmer que el tassó ja va ple, potser ho sap, reconeguem-ho, però
també sap que mai reaccionam amb prou fermesa i això ha de
canviar. Avui cal dir-li clar que aquesta gota faria vessar un
tassó. 

Senyores diputades, senyors diputats, conten el gran mestre
d’un monestir zen havia de triar el seu substitut al monestir, així
que els va sotmetre a una prova. Va colAlocar un gerro de
porcellana amb una magnífica rosa vermella pintada i, als
deixebles, els va dir “aquí hi ha un problema, l’heu de resoldre”.
Els deixebles el contemplaven i el contemplaven, el miraven, li
donaven voltes, alguns varen començar a apuntar
interpretacions sobre la rosa, sobre el seu disseny, sobre el
missatge d’aquella situació estranya que el mestre els volia
haver plantejat. Crec que a vegades en la política -i ho veuen els
ciutadans, potser de manera especial en la nostre estimada
política democràtica- tenim temptacions de divagar, de sortir
amb la dialèctica de culpes dels bons i els dolents, de
conformar-nos a dir si estam d’acord o no amb una cosa, però
entre uns i altres deixam el problema talment irresolut. Però de
sobte uns dels monjos es va aixecar, decidit, va agafar el gerro
i el va estampar a la paret, el gran mestre satisfet el va escollir
de successor, hi havia un problema i s’havia eliminat. No serà
donant voltes com arreglarem aquesta provocació, ni dient “si
tu feres o deixares de fer”. Cal transmetre força i decisió. Cal
unitat. 

Tothom ha de saber que si cal, si el gerro esdevé un
problema hi anirem tots plegats, l’agafarem i l’estamparem a la
paret. Aquest és el missatge que pretenem amb aquesta
proposició no de llei. No podem consentir que aquesta proposta
tiri endavant. 

Per tant, no bastarà dir-ho. Caldrà reaccionar i confiem que
la unitat i la fermesa que expressem avui a aquest parlament
siguin enteses a Madrid. Caldrà contundència perquè aquest
acord hi arribi, que aquesta vegada va de veritat i confiam -ja
dic- que aquest suport que esperam i confiam i que ha quedat
pactat entre tots els grups arribarà i serà entès allà on calgui i
aquesta mala idea no arribarà a concretar-se.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervenció del Grup Parlamentari
Popular per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
4069/10, relativa a descompte de residents.

Per un temps de deu minuts, intervé la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam avui en un debat que crec que culmina el que podríem
denominar la pitjor legislatura que en transport aeri ha patit la
nostra comunitat autònoma, una comunitat autònoma dependent
fonamentalment de la comunicació vital d’aquest tipus de
transport, l’aeri. En lloc d’avançar, retrocedim. Ha estat la
legislatura de les passes enrere en transport aeri i les passes
enrere són símptoma de fracàs i d’esgotament. 
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Vàrem començar amb el tancament massiu de les empreses
aèries de les Illes Balears que deixaren d’apostar per les nostres
illes. Va tancar Futura i LTE, va traslladar la seva seu social
AEBAL i Spanair, aquesta darrera amb doblers públics de la
Generalitat de Catalunya. Només a les Illes Balears, 2.000
persones han anat a l’atur. Hem perdut la indústria aeronàutica
generadora d’una gran activitat econòmica i llocs de feina
qualificats.

Varen continuar amb la presentació per part del ministeri
d’un model de cogestió aeroportuària que de manera expressa
deixava fora les Illes Balears. A nosaltres, els que més ho hem
reivindicat, de sempre, unànimement amb la societat civil, que
hem fet feina en el model, ens deixen fora, quatre anys en què
no s’ha fet cap passa ni una.

Tampoc no hem tengut massa sort amb les connexions de les
illes menors amb la península, malgrat les promeses dels darrers
vuit anys, any rere any, les illes menors continuen aïllades
durant la temporada baixa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer, li vull recordar que la iniciativa és dels
descomptes aeris.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Perfecte, Sra. Presidenta. Ara començ, parlam de transport
aeri.

(Remor de veus)

Un altre gran fracàs ha estat el descompte de resident per als
extra comunitaris. Malgrat la unanimitat reiterada d’aquest
parlament no ha estat possible acabar amb la injustícia dels
extra comunitaris i ara, sorprenentment, ninguneando el mateix
govern del mateix color polític el ministre de Foment vol llevar
part del descompte de resident que tant ha costat obtenir a
aquestes illes, un dret fonamental, constitucional i estatutari i
recollit a la Llei de règim especial de les Illes Balears on, a
l’article 5, diu clarament que s’ha de consultar qualsevol canvi
al Govern de les Illes Balears, que no s’ha fet i que en cap cas
les ajudes poden disminuir que és el que vol fer, però a més de
fer-se una proposta incomplint la llei el ministre ho fa insultant
als ciutadans de les Illes Balears, ens diu que som uns
derrochadores i ens ho diu el ministre quan les Balears estam
a la cua de les inversions del seu ministeri i, estant a la cua,
encara ens vol llevar doblers per dur-los -suposam- a Andalusia
o a Catalunya. Nosaltres que hem finançat els aeroports de tot
Espanya som uns derrochadores.

El Partit Popular diu avui al ministre, Sr. Blanco, que és un
ignorant, que fa anuncis sense estudiar els temes, vulnerant la
llei, dient que la classe superior té descompte aeri quan hi ha un
reial decret del seu ministeri, Reial Decret 1316/2001, que diu
textualment “en ningún supuesto se podrá bonificar el mayor
importe que sobre las tarifas básicas registradas suponga los
precios de las tarifas de clase superior en los servicios de
transporte aéreo”. El ministre desconeix el seu reial decret i a
més intenta vendre davant l’opinió pública que els ciutadans de
les Illes Balears agafen la tarifa més elevada per malgastar
doblers, per caprici, sense conèixer que si no podem agafar el

vol amb antelació -cosa que normalment passa per motius
d’urgència, laborals, de salut, familiars, és quan ens menjam la
tarifa que hi hagi, que no només costa més al ministeri, sinó a
les nostres butxaques perquè no tenim la sort de tenir un AVE
a meitat de preu.

Per això creim que el ministre s’hauria de disculpar
públicament, primer amb el Govern per haver-lo fet un no ningú
dues vegades, el dia que va fer la proposta i ahir per no rebre’l.
Hi ha òrgans creats com la Comissió de seguiment de la
declaració de servei públic que són el fòrum per colAlaborar
conjuntament i informar al Govern i més quan la Llei de règim
especial diu que s’ha de consultar al Govern de les Illes Balears.
S’hauria de disculpar i retirar i rectificar el que va dir al Senat,
on va qualificar -i llegesc textualment- “despilfarro de dinero
público, de dinero que pagamos todos los ciudadanos cuando
todo el mundo se aprieta el cinturón”, els que s’han estret
sempre el cinturó hem estat els ciutadans de les Illes Balears on
tot el que destina el ministeri en descompte aeri és el mateix que
construir dos quilòmetres d’AVE.

Per això demanam disculpes i rectificació. Els descomptes
són un dret fonamental dels ciutadans de les Illes Balears, és un
principi bàsic per garantir la nostra mobilitat i per palAliar els
greus costos de la insularitat i, sobretot, per equiparar-nos als
ciutadans de la resta d’Espanya. Rebutjam clarament la proposta
del ministeri, no hi pot haver cap rebaixa, ni mínima, del
descompte aeri. La proposta d’aquest parlament ha de ser clara
i rotunda. L’anunci fet pel ministeri, el rebutjam i el
condemnam. Ja que el Govern no ha estat capaç en aquests
quatre anys de posar de relleu davant el ministeri la importància
d’aquests drets essencials és necessari que el Govern solAliciti
formalment la convocatòria de la Comissió de seguiment de la
declaració de servei públic i deixi constància per escrit en una
acta el rebuig frontal i la seva indignació.

Ahir un president, dos consellers i una directora general
varen tornar de Madrid dient que estaven rebotats i que no es
fien, tot un símptoma del menyspreu cap el Govern del mateix
color polític perquè, de què ens serveix aquest mateix color
polític quan ni tan sols el ministre rep un president i dos
consellers? Esperam que no sigui una estratègia perquè
diumenge en campanya electoral es vulgui penjar alguna
medalla perquè, amb aquestes coses, crec que no s’hi pot jugar.

El ministre parla d’eficiència, però deu ésser d’eficiència per
llevar doblers a Balears i dur-los a altres comunitats amb millors
governants perquè no ha posat damunt la taula una proposta de
destinar els mateixos recursos perquè siguin més ben invertits,
no, la proposta és reduir doblers i això no és eficiència, això per
als ciutadans de les Illes Balears és un robatori.

Per a nosaltres eficiència significaria mirar d’avançar amb
propostes, que n’hi ha damunt la taula i no només de l’anterior
govern, sinó de companyies aèries, dels sindicats, al Consell
Insular d’Eivissa també es va fer una proposta per avançar cap
a tarifes úniques i evitar que les companyies poguessin tenir un
benefici sobre aquests preus i això és una mostra de
l’encariment dels vols de les Illes Balears. Això ho deia l’estudi
proposta que es va fer a l’anterior legislatura i que va ser
acceptada pel Ministeri de Foment en una comissió de
seguiment de la declaració de servei públic. La proposta
consistia a destinar (...) dels vols entre illes, que és on és més
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fàcil començar a aplicar-ho, els doblers dels descomptes de
residents directament a l’usuari que, a més, faria que també els
extra comunitaris quedassin inclosos. Dels vint trenta milions
d’euros que suposen els descomptes als vols entre illes, si es
finançava directament, s’arribava a un preu, a l’estudi que es va
fer i es va presentar en aquell moment, de 27,5 euros per a
tothom. Hi havia una proposta d’avançar en eficiència, però mai
de reduir doblers.

Per què el Govern de les Illes Balears no ha avançat en
aquest model? Malgrat tenir tota una direcció general que cada
anys ens costa 3 milions d’euros sense tenir competències, per
ventura aquests 3 milions d’euros hagués estat millor invertir
destinant-los realment al transport aeri. Molt trist és el balanç
d’aquesta direcció general, que realment passarà a la història de
l’etapa més negra del nostre transport aeri.

Però avui és un dia d’unanimitat en aquest parlament, i pel
Partit Popular no ens hi quedarem; votarem amb unanimitat en
aquesta cambra, donarem suport al Govern perquè faci front al
ministeri les vegades que faci falta. Però saben vostès quantes
vegades aquesta legislatura hem donat el nostre suport i res no
s’ha fet? Ni en descompte dels extracomunitaris, ni en cogestió
aeroportuària, ni en comunicació de les illes menors amb la
península. No creu el Govern que a més d’aquestes declaracions
conjuntes s’hauria d’aconseguir qualque cosa més que un
paper? Ens demanam si el Govern ens està defensant i està
reivindicant el que toca o si després de les votacions ho fica dins
un calaix, i crec que, la resposta, la vàrem tenir ahir: el Govern
ha deixat que el ministeri ahir ens tornàs ningunear de forma
reiterada, que no respecti la Llei de règim especial de les Illes
Balears, ni l’Estatut d’Autonomia, ni la Constitució Espanyola.
Jo crec que duim massa anys votant el mateix.

D’ençà que va sortir la notícia el conseller va tardar tres
setmanes a enviar una carta al ministre i a convocar la Mesa del
transport aeri. Va ser dia 15 de setembre; el dia 3 el Partit
Popular ja havia presentat la seva proposició no de llei; el dia 8
ho va fer la conjunta del pacte d’esquerres. Des del 26 d’agost
que va començar a sortir la notícia el Govern tarda tres setmanes
a reaccionar; tres setmanes és massa temps perquè en aquest
moment és quan s’estan tancant els pressuposts generals de
l’Estat, tres setmanes per anar a Madrid i que se’n riguin de
nosaltres a la cara. Esperam qualque reacció més contundent i
sobretot més eficaç. Esperam una resposta jurídica o política
que aturi aquest desbarat. Per això nosaltres, el partit, l’únic
partit de l’oposició amb Unió Mallorquina, demanam què pensa
fer el Govern jurídicament o políticament per evitar que ens
llevin un dret fonamental. És això el que volen sentir els
ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer.

(Aplaudiments)

Passam ara a la fixació de posicions dels grups parlamentaris
de menor a major en relació amb les proposicions no de llei
4250 i 4069. Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Mayans, té la
paraula.

Es dividiran el temps? Per tant cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Es debaten avui dues proposicions
no de llei que en el fons reclamen exactament el mateix.
Evidentment hi ha matisos, una parla de no apujar els preus i,
l’altra, de no abaixar els descomptes; l’objecte final és el
mateix. Una parla de comissió mixta de seguiment i, l’altra, de
mesures consensuades amb el Govern balear, consens, al cap i
a la fi. El fons és aconseguir que si s’ha de fer alguna cosa sigui
per millorar, no sigui per empitjorar la situació actual. 

Sembla que quan tenim una cosa que ens pensam que és per
a sempre i que tothom ho té assumit i, per tant, ningú no ho
tocarà, ens succeeix tot el contrari. Quan des de Balears es lluita
per aconseguir més vols, més enllaços marítims o, per exemple,
la declaració de servei públic entre Formentera i la península,
tot queda absolutament en res. 

Idò no només no tenim assimilat el que nosaltres pensam
que és just i millorable, idò tampoc no ens fan cas quan
demanam declaracions de servei públic, demanades moltíssimes
vegades, sinó que a sobre de tot això i per a més ofensa i en una
clara mostra de menyspreu, una clara mostra de supèrbia i una
falta de perspectiva per entendre la insularitat, ens deixen caure
com si fos un comentari a un bar o un comentari a un rotlle
després de missa que ens rebaixaran el descompte de resident.
Simplement jo crec que és alAlucinant. 

Quan s’ha llençat la pedra a veure què passa i es veu que la
cosa no cau mica bé, s’intenten posar pegats, s’intenten
minimitzar els efectes dient que només afectarà la classe
business, superiors, primera, etc. Crec sincerament que és una
forma de fer política i una forma de fer feina un poc suïcida, per
qualificar-ho d’alguna manera. No s’expliquen les coses en la
seva totalitat, no s’explica com seran aquestes mesures i no
s’expliquen tampoc els percentatges, per dir algunes dades. En
definitiva, no s’explica res. 

I ara surten també, evidentment, més preguntes. Sabia el
Govern balear el que estava preparant el Govern central, del seu
mateix color polític? A mi m’agradaria que algú em contestàs
aquesta pregunta, perquè si ho sabia i no va fer res o, el que és
el pitjor, no va ser capaç de fer res, jo no sé quina triar. Si no ho
sabia, queda més que demostrat quina importància tenim a
Madrid, essent -repetesc- del mateix color polític. Jo
sincerament si he de triar alguna opció..., preferesc deixar totes
les caselles buides.
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Però si hem de veure alguna cosa positiva dins tot aquest
guirigall i despropòsit, crec que avui la podem evidenciar. El
ministre Blanco ha aconseguit posar d’acord totes les forces
polítiques de Balears a vuit mesos de les eleccions; crec que
això és alAlucinant, és un fenomen. El que passa és que té un
inconvenient: que les ha pogut posar totes juntes o totes d’acord
en la seva contra. Per tant, Sr. President, agafi l’acord que
sortirà avui d’aquest parlament per unanimitat, lluiti per
defensar els interessos de tots els habitants de Balears, i per la
meva part i com a representant del Grup Independent de
Formentera i del Partit Popular també a Formentera té tot el
meu suport i tota la meva ajuda, i supòs que el de tots els que
som aquí avui representant els ciutadans de Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Maria Antònia Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant unes proposicions no de llei tan òbvies que no les
hauríem ni de discutir avui aquí. Una vegada més ens trobam
davant una manca de sensibilitat del Govern de l’Estat espanyol
cap als ciutadans d’aquesta terra. Els descomptes de residents
dels quals gaudim són una petita mesura per palAliar la
insularitat, i dic palAliar i no compensar perquè encara som lluny
d’equiparar-nos als habitants del continent.

Des d’Unió Mallorquina veim amb incredulitat com Madrid,
en lloc de compensar la insularitat i millorar el sistema de
descompte de resident pretén directament llevar-lo i minvar les
ajudes. Volen estudiar les ineficiències?; que ho facin, però no
amb un càstig previ a les butxaques dels ciutadans de les Illes.

Una vegada més hem de constatar que Balears no té pes a
Madrid, que se’n riuen de nosaltres, que els nostres
representants, diputats i senadors, fan més cas a la disciplina de
vot d’allà que dels problemes d’aquí. Des d’Unió Mallorquina
veim com està reapareixent l’ombra del problema de sempre, on
Madrid, lluny de valorar els esforços d’aquesta terra per tenir
més competitivitat, ens fa pagar les autopistes i els trens d’alta
velocitat de les altres comunitats. En vuit anys s’ha invertit un
1% del pressupost del Ministeri de Foment?, una vergonya. Els
ciutadans d’aquest país no podem permetre que se’ns continuï
discriminant, que ens retallin els que ens fa simplement com els
altres, o almanco intentar-ho, i que en temps de crisi econòmica
encara condemni les nostres petites possibilitats. Amb la
proposta del Ministeri de Foment de davallar els descomptes per
a residents estam perdent drets adquirits, uns drets que ens ha
costat anys aconseguir, i en comptes d’avançar, de millorar
aquest sistema, retrocedim, i això és del tot inacceptable.

Des d’Unió Mallorquina estam disposats a fer front comú,
i demanam al Govern d’Espanya que per respecte a un territori
més de l’Estat consensuï amb el Govern d’aquí les declaracions
de servei públic i totes les mesures que afectin les nostres
connexions tant aèries com marítimes amb preus no
discriminatoris. Fer front comú i després no canviar d’idees,
com ha passat altres vegades allà on aquí s’ha aprovat per
unanimitat i allà ens ho han tirat en terra, perquè la nostra
situació és tan patètica, i perdonin l’expressió, que no parlam de
noves compensacions a la insularitat, sinó mantenir les poques
que tenim.

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, Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com hem apuntat a la primera
intervenció des del nostre grup compartim la crítica a la mesura
i per tant no hi insistiré. Donarem suport als dos primers punts
de la proposició no de llei. 

De totes maneres hem sortir perquè, clar, escolt la Sra.
Cabrer i, o hi ha una gran autocrítica respecte del passat, o
realment hi és implícita, no?, perquè quan es parla de la
ilAlegalitat, dels drets fonamentals (...), que se’n riuen de
nosaltres, tot quan s’està tocant el 50% del descompte quan
abans estàvem en el 33 i no hi va haver manera de tocar-ho i el
Partit Popular es va negar a superar el 33, comprendran que hi
ha aquí alguna mena de contradicció amb els drets fonamentals.
Però crec que avui com a mínim nosaltres no hi volem entrar, no
volem entrar per aquí; sí deixar apuntat que quan a l’exposició
de motius es diu que no s’ha fet res en els interilles, crec que hi
ha molt poca memòria de quina era la situació, de quan tots els
que viatjaven de Menorca a Madrid havien de quedar a dormir
a Madrid perquè no hi havia cap vol que permetés una sola
gestió d’anada i tornada; que avui el preu de referència dels
interilles és més baixa que el que hi havia l’any 2004, amb tot
el que ha passat de llavors ençà, no només pel 33 50, que també,
sobretot, però també per tota la resta de mesures que s’han duit
a terme.

Per tant avui estam amb un preu de referència més baix, en
els 42 euros, del que hi havia l’any 2004, l’any 2005. És vera
que se’ns demana el 27,5. Jo agraesc que la portaveu del Grup
Popular ha vengut a bé a una transacció que anunciarà el Grup
Socialista i per tant jo no hi entraré; és un debat que hem tengut
in extenso en aquest parlament tampoc no fa gaire, i en
qualsevol cas jo voldria recuperar la idea que això ha de
canviar, més que anar al retorn del que ha passat, que
evidentment en els vint anys de democràcia podríem apuntar
cada punt amb el qual ens hem trobat amb els descomptes de
residents i de tot el dèficit acumulat, tant en matèria de transport
aeri i de costos de la insularitat com, en general, de la balança
fiscal, crec que tothom podria dir el seu mea culpa.
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En aquest punt com a mínim hi hauria un punt d’inflexió. Jo
el que deman als dos grans partits, tant si estan en el govern
com a l’oposició, que tenen diputats a Madrid -en el cas del
senador Pere Sampol no passin gens de pena, nosaltres donam
plena garantia que doni suport entusiasta a qualsevol mesura de
suport, com va fer amb la pregunta i plantant cara al ministre
Blanco en aquest debat-, demanam que no torni a passar, ni d’un
vent ni de l’altre, que cap diputat illenc no doni cobertura, sigui
còmplice d’una retallada de drets en els descomptes de
residents. Confiam que aquest compromís, si el pot establir
aquesta cambra, serveixi en el futur, i més que parlar del passat,
perquè podríem fer novelAles, miràssim per un compromís de
futur, que si a Madrid el primer dia no l’entenen, no passin pena
que el segon l’hauran entès. 

Mentre no passi res mai, mentre es quedi tot en una crítica
però que al final tothom més o menys metabolitza sense cap
conseqüència política, aleshores ens continuaran tractant tal i
com estam avesats a què ens tractin el Sr. Zapatero, el Sr. Aznar
i el Sr. González. Per tant crec que en això no hi ha hagut tantes
diferències, al revés, hem de reconèixer que el pas del 33 al
50% va ser una mesura positiva que ara hem de defensar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, vostès
saben que aquí hem de procurar parlar clar sempre, que ens
entenguin, i jo diria que avui hem de parlar més clar que mai
perquè ens entenguin aquells que no empren la mateixa llengua
que nosaltres. 

Jo vull dir que, igual que el president Antich, i que
compartesc i segur que compartim els membres del meu grup,
també estic rebotat, estam rebotats. No ens agrada gens aquesta
circumstància. Vull que quedi ben clar i que es digui ben clar:
no ens agrada gens aquesta circumstància, i lluitarem i farem tot
el possible per canviar-la, i així com dic això també neg la
major pel que ha dit la Sra. Cabrer: la legislatura del 2007 va
començar de la millor manera possible, perquè ja disposàvem
d’un 50% en el descompte de residents, que va posar -ho vull
recordar també- el Sr. Zapatero.

Dit açò, els ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears,
igual que els de Canàries, Ceuta i Melilla, hem de tenir i tenim
el dret a un tracte just i equitatiu pel que fa al transport públic
entre les Illes i la península i entre les Illes mateixes. Un tracte
just i equitatiu no és de cap manera un tracte preferent. La
insularitat té uns condicionants pel que fa al transport de
persones i mercaderies, condicionants de caràcter econòmic que
han de ser degudament compensats per estar en igualtat de
condicions amb els ciutadans que viuen en territori peninsular.

Tots els ciutadans de les Illes Balears en som plenament
conscients, tots els ciutadans i tots els partits polítics d’aquesta
comunitat hem tingut sempre molt present que la insularitat
havia de ser compensada. Els diferents governs de l’Estat no ho
han tingut tan clar, aquesta és la realitat. Sempre hem hagut de
reclamar, sempre els hem hagut de convèncer, i sempre hem
hagut d’anar avançant pas a pas, amb graus de sensibilitat i amb
mesures correctores, del greuge que significa per a nosaltres
haver de fer front a uns costos per als nostres desplaçaments que
els peninsulars no tenen.

L’any 2003 vam fer una passa molt important, una fita a
tenir en compte: es va aprovar la declaració d’obligacions de
servei públic per als vols entre illes, una declaració que sempre
hem qualificat d’insuficient i massa permissiva pel que fa a les
tarifes i a les seves pujades de les companyies operadores. Tot
i açò, una passa molt important en la defensa dels nostres drets.
L’any 2007 es va produir una segona fita important: va entrar en
vigor un augment de la bonificació de residents, que va passat
del 47 al 50%. Per primera vegada teníem dues eines que
treballaven conjuntament a favor dels nostres drets. Recordem
que la bonificació per residència va estar estancada en el 33%
entre el 2001 i el 2004; finalment el 2005 va començar a pujar
i el 2007 va quedar en el 50% que tenim ara. 

Qualcú pot pensar que després de tants d’anys i esforços ara
renunciarem al que tenim? De cap manera no podem callar i cap
manera no ho podem permetre. Modificar a la baixa aquesta
bonificació del 50% o una declaració d’obligacions de servei
públic és atemptar un dret que tenim consolidat, és una
injustícia per als ciutadans d’aquestes illes.

La paraula màgica avui és eficiència. En nom de l’eficiència
feim qualsevol cosa. És cert que hem de ser eficients en l’ús
dels recursos públics i tots hi estam d’acord, en açò. Però
l’eficiència sola no defineix les bones pràctiques en les usos
públics, ha d’anar aparellada amb altres valors, com són els de
la justícia, la igualtat, l’equitat..., altres valors que en aquest cas
tenen molta importància. Hem de cercar ineficiència on hi ha
necessitat?, hem de cercar ineficiència, per exemple, en els
costos de les tarifes; hem de cercar ineficiència en els marges de
beneficis; hem de cercar ineficiència en el frau, però no
cerquem ineficiència en les bonificacions a les quals nosaltres
hem acreditat tenir dret.

Hem de ser equitatius i no hem de despullar un sant per
vestir-ne un altre. No creem ineficiències en el nostre sistema de
drets. Avui volem donar suport a totes les propostes que s’han
fet, a la nostra per descomptat, i també volem fer-ho amb la que
ha presentat el Partit Popular, amb la qual cosa jo presentaré i
proposaré una transacció del punt número 3 de la seva proposta,
i propòs el següent text: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears a rendibilitzar al màxim els
recursos que es destinen als descomptes de resident, millorant
la declaració d’obligacions de servei públic o ampliant-la”. Si
açò va a bon port nosaltres estarem molt satisfets avui de donar
suport a aquesta proposta del Partit Popular i, per descomptat,
agrairem que ells donin suport a la nostra i a la que ha presentat
el BLOC, per descomptat.
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Però demà i demà passat, i tots els dies que tenim per
endavant, els socialistes treballarem per mantenir i augmentar,
si és necessari, els drets dels nostres conciutadans, amb justícia,
amb equitat i, per què no?, amb eficiència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. 

(Petit aldarull a la sala)

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, sense
voler -evidentment- polemitzar, en primer lloc contestaré al
portaveu del Grup Socialista per acceptar la transacció
proposada, encara que nosaltres creim que s’ha d’anar cap a la
tarifa única, però creim que en vistes a la unanimitat, idò està bé
que es puguin aprovar les dues proposicions no de llei.

Per altra banda, evidentment, i pels retrets que es fan aquí
del 50%, qui va pujar primer d’un 10 a un 33% i d’un 25 a un
33% va ser el govern del Partit Popular a nivell nacional, de la
mateixa manera que després es va pujar d’un 33 al 50. I la
pujada que es va fer amb el govern de José María Aznar es va
fer, a més, per una llei, una llei que és la Llei 30/1998, de règim
especial de les Illes Balears, una llei que, apart de pujar d’un 10
a un 33 en els interilles i d’un 25 a un 33, posava unes normes,
que és el que incompleix ara el Ministeri de Foment i que és el
que tots haurien de fer respectar, que és aquesta llei pròpia de
les Illes Balears; l’article 5 diu: “Precios del transporte, normas
generales. Se autoriza al Gobierno de la nación, tras consultar
al Gobierno balear, para que modifique la cuantía de las
subvenciones establecidas en el apartado anterior o, en su
defecto, reemplace dicho régimen por otro sistema de
compensación. Esta modificación o cambio en ningún caso
supondrá una disminución de la ayuda prestada o un deterioro
de la calidad del servicio.”

Per tant, les màximes garanties del descompte de resident es
va fer a la Llei de règim especial de les Illes Balears, per tant
s’ha de reconèixer el que és de cadascú, com nosaltres
reconeixem que després va ser el govern del Sr. Zapatero qui va
pujar del 33 al 50, aquest mèrit el reconeixem, el que mai no ha
passat en aquesta àrea, que és una àrea sagrada per als ciutadans
de les Illes Balears és que ara es plantegin retallar aquesta ajuda,
això és el que mai no s’ha produït, aquesta passa enrera.

Per tant, nosaltres, i per acabar, demanam disculpes al
senyor ministre Blanco, s’ha de disculpar per l’insult
d’anomenar-nos derrochadores. En segon lloc, rectificació
d’aquesta davallada o plantejament que es fa respecte del
descompte aeri, que ho rectifiqui públicament. I en tercer lloc,
que el Govern de les Illes Balears presenti un pla d’acció jurídic
i polític per aconseguir que evidentment això no s’aprovi en els
pressuposts generals de l’Estat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Vol fer ús de la paraula el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senzillament, per cloure, crec que
ens hem de congratular tots que l’acord sigui unànime que hi
hagi aquesta fermesa davant aquesta mesura. Després, per
descomptat, i ho compartim, que hi haurà d’haver tota la batalla,
no només ja política sinó jurídica i amb tots els instruments que
escaiguin perquè no s’acabi perpetrant aquest anunci que s’ha
fet.

Per tant, crec que una de les garanties majors que això no
passarà serà si es manté aquesta unitat, aquesta fermesa i caiem,
com a mínim no posam la màxima importància en els retrets
respecte del passat o de l’actitud d’uns i altres, sinó amb aquesta
fermesa, com a mínim, en aquesta fita de mantenir el descompte
als residents. Crec que això és el que hauríem de destacar
d’aquest debat d’avui, és amb el que ens quedam des del nostre
grup, i ara comanar al govern, comanar a tots els actors que el
facin respectar i el duguin a bon port.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Cabrer, no vol intervenir. Per tant,
conclòs el debat, es procediria a la votació de la iniciativa RGE
núm. 4250/10.

Donades les intervencions, crec que es pot donar aprovada
per assentiment, és així, senyors portaveus? Molt bé, per tant
queda aprovada per assentiment.

I a continuació procediria la votació de la iniciativa RGE
núm. 4069/10. Hi ha hagut una esmena al punt 3 que ha estat
acceptada.

Per tant, també podríem dir que queda aprovada per
assentiment, és així? Per tant, queden les dues iniciatives
referides al descompte aeri, aprovades per assentiment.

(Aplaudiments)
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IV.3) Proposició no de llei RGE núm. 920/10, presentada
pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds,
relativa a any internacional de la diversitat biològica.

Finalment, passam al debat i a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 920/10, presentada pel Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a any internacional
de la diversitat biològica.

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. L’any 2010 va ser declarat per Nacions Unides any
internacional de la diversitat biològica, declaracions com
aquesta tenen sempre l’objectiu de millorar la consciència social
entorn d’una problemàtica determinada; naturalment, l’objectiu
també és activar canvis; incentivar que hi hagi mesures
efectives; que hi hagi presa de decisions per part dels
governants i de la societat civil. Sense aquests objectius que van
més enllà de la sensibilització, els anys internacionals corren el
risc veure’s reduïts a declaracions solemnes de bones
intencions, o el que és encara pitjor a retòrica que deixa de tenir
valor de tantes vegades com és repetida.

Per això presentam aquesta proposta al Parlament de les Illes
Balears, una proposta que és d’adhesió als objectius de l’any
internacional de la diversitat biològica i també, naturalment, de
traducció d’aquesta adhesió doctrinal en polítiques tangibles a
favor de la nostra riquesa biològica, a favor de la nostra
biodiversitat, la de les Illes Balears, que és una petita però
valuosíssima mostra del tresor de la biodiversitat del planeta.

Ja que parlam d’aquest any internacional, m’han de permetre
que comenci amb unes pinzellades sobre la greu crisi global i
l’immens repte que constitueix la pèrdua de la biodiversitat i la
pèrdua d’espècies animals i vegetals. La cimera de Río de
Janeiro del 1992, la cimera de la Terra, ja va assenyalar que la
pèrdua de la biodiversitat era, al costat del canvi climàtic, la
més important amenaça global a què s’havia d’enfrontar la
humanitat, i que calia tant una acció internacional concertada
com intervencions a escala local de tots els països i de totes les
regions. Va ser d’aquesta cimera d’on prové el Conveni sobre
la diversitat biològica, que és el primer acord mundial adreçat
a la conservació i a l’ús sostenible de la biodiversitat, que a data
d’avui ha estat ratificat per 191 països.

Malgrat aquests avanços sobre el paper, la biodiversitat del
planeta segueix retrocedint a causa de factors relacionats tots
ells amb l’activitat humana: destrucció dels hàbitats, canvi
climàtic, contaminació, sobreexplotació de recursos, agricultura
industrialitzada, espècies invasores. D’acord amb la Unió
Internacional per a la Conservació de la Natura, l’actual taxa
d’extinció d’espècies és mil vegades superior a la que es donaria
en situació, per dir-ho així, natural. La Unió Internacional
ofereix moltes dades que són al mateix temps ilAlustratives i
esfereïdores, bastarà que n’esmenti dues per donar una idea de
la magnitud del problema; primera dada: de 47.000 espècies que
han estat avaluades fins ara n’hi ha 17.000 amenaçades
d’extinció; i segona dada: de 5.400 mamífers coneguts, 79 estan

extingits, 188 estan en perill crític i un milenar estan en situació
de perill o de vulnerabilitat.

No cal que expliqui als diputats d’aquesta cambra l’estret
lligam que hi ha entre preservació de biodiversitat i benestar
humà, cada espècie és un tresor, però, a més a més, la pèrdua de
la biodiversitat suposa la pèrdua de recursos de valor
incalculable de cara a la investigació científica o a la millora de
l’agricultura o la medicina. Aquest lligam entre la preservació
de la biodiversitat i el desenvolupament humà explica que la
protecció del medi ambient figura com a un dels objectius del
milAlenni, que una cimera de Nacions Unides tracta aquests dies.
Una de les metes dels objectius del milAlenni és precisament el
de preservar la biodiversitat, doncs bé, la pàgina oficial de la
cimera que se celebra ara a Nova York explica que fins ara hem
tengut molt poc èxit en aquest capítol, literalment diu: “Que els
hàbitats clau per a les espècies amenaçades no són
adequadament protegits i que el nombre d’espècies en perill
d’extinció augmenta cada dia”.

Torn ja a les Illes Balears. He cregut, però, que una visió del
panorama global ens pot servir per veure els nostres esforços de
preservació de la biodiversitat com a una part d’un esforç global
i a sensu contrario també ens pot servir per veure que les
nostres actuacions contra la biodiversitat són un capítol del
drama planetari de la pèrdua de la riquesa en espècies vives al
nostre planeta. Ho dic perquè hi ha grups d’aquesta cambra que
no han tengut millor ocurrència que la de celebrar l’any
internacional de la diversitat biològica amb una llei feta
expressament per possibilitar la construcció d’un camp de golf
en un dels espais de més riquesa biològica de les Illes Balears.

Els organismes internacionals ens parlen de la destrucció
d’hàbitats com a una de les grans amenaces per a la riquesa
d’espècies vives; en el cas de Son Bosc, per tant, no és altra
cosa que la repetició a escala local del patró universal de la
diversitat biològica que retrocedeix a causa de la ceguesa dels
homes que destrueixen els hàbitats d’aquestes espècies
amenaçades. Demanam que el Parlament s’adreci als objectius
d’aquest any internacional, amb la tristesa d’haver de tenir
present que últimament el Parlament ha pres decisions en
direcció contrària.

El punt segon de la proposició no de llei que avui presentam
al Parlament insta el Govern de les Illes Balears a reforçar les
polítiques de preservació de la biodiversitat i en especial a donar
un impuls a la protecció d’espais naturals. Entenem que en
aquest cas que ara esmentava de Son Bosc això és exactament
el que ha fet i el que fa el Govern, fer polítiques coherents i
decidides de preservació de la biodiversitat. Si aquest segon
punt surt aprovat amb els vots d’aquesta cambra, ho entendrem
com a un suport a la política de protecció que ha fet aquest
govern respecte d’aquest espai, no pot ser d’una altra manera,
seria molt mal d’entendre que algú votàs a favor de la
conservació d’hàbitats on hi ha espècies en perill i al mateix
temps defensar la construcció d’un camp de golf que un bon
grapat d’institucions científiques de tot el món han valorat com
a posseïdor d’una importantíssima riquesa de flora i de fauna.
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El punt tercer de la nostra proposició no de llei concreta
encara més aquesta traducció de l’any internacional en
propostes d’actuació. En aquest cas, volem que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a dur endavant tres plans
d’ordenació dels recursos naturals que qualsevol planificació
d’una política d’espais naturals que fos assenyada assenyalaria
com a prioritaris; ambdós d’aquests espais, el de Cala d’Hort i
el de la península de Llevant el que es tracta de fer, una vegada
més, és una restitució de què un govern del Partit Popular va
desprotegir. La història ha estat contada en moltes ocasions en
aquesta cambra i per tant em bastarà amb un resum de poques
línies: el govern va decidir que aquests parcs sobraven i per la
porta de darrera, per la via semiclandestina de la llei
d’acompanyament de pressuposts es va esborrar del mapa.
Estrictament parlant no es va fer desaparèixer, sinó que els va
reduir a allò que era de propietat pública, perquè pagava el preu
a la campanya de desgast que havien fet els que anaven
proclamant que declarar un espai natural protegit era fer un atac
contra la propietat privada.

Tots recordam aquelles consignes: no ens deixaran tenir
música a la terrassa, no ens deixaran agafar els ous de les
gallines, els vespres posaran una cadena que tancarà la carretera
entre Manacor i Artà. Tot això són disbarats, sí, però el cas és
que el Partit Popular va actuar segons aquesta pintoresca
doctrina que diu que els valors naturals d’una àrea depenen de
si la propietat és pública o és privada. El cas és que varen
protagonitzar un fet inaudit a la Europa contemporània, que és
el de retallar espais ja protegits, i vàrem aconseguir un parc, el
de Cala d’Hort d’Eivissa, que té tots els mereixements per
figurar al llibre Guinness dels rècords com el parc més
lilAliputenc del planeta.

Voldria afegir, respecte del parc ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, s’ha de cenyir al que proposa a la seva
iniciativa.

(Remor de veus)

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

La meva iniciativa parla d’aquests espais, gràcies Sra.
Presidenta.

Voldria afegir, respecte del parc de la península de Llevant,
que estava concebut seguint una idea del que havia de ser un
parc natural que a Mallorca era nova, no un espai de naturalesa
verge i que ha de romandre el més intocat possible, que és una
idea que correspon més aviat a figures com el parc nacional o
com la reserva, sinó com a un espai de coexistència harmònica
entre l’activitat humana i un entorn amb uns valors que cal
preservar. El parc, concebut a favor de la qualitat de vida dels
residents, de la dinamització econòmica de l’àrea i també del
seu atractiu turístic, és amb aquesta filosofia al cap que
importants sectors de la comarca no han deixat de reclamar
tornar tenir el parc. I tornar tenir el parc vol dir tornar tenir el
parc complet, tot allò que mereix ser parc.

L’altre espai del qual avui volem instar el Govern que vagi
preparant o que prepari el PORN, el Pla d’ordenació de recursos
naturals, és el d’Es Trenc-Es Salobrar, una àrea natural que
tenim pendent des de fa molts anys, des de l’aprovació de la
LEN, sí, però també des de la històrica batalla ecologista per a
la preservació de la platja d’Es Trenc.

Coneixem que el nou equip de la conselleria s’ha trobat amb
plans d’ordenació iniciats a legislatures anteriors i que durant
molts anys no han avançat precisament a bon ritme. Hi ha
alguns casos de PORN amb cinc anys d’elaboració, tant de bo
que aquest any internacional sigui l’esperó per a una diligència
que no ha existit fins ara.

Se’ns parlarà, estic segur, d’informació, de transparència i
de consens amb els propietaris; naturalment, ens hi sumam, ens
hi sumam amb convenciment, no ens deixarem enganyar però
per les llegendes creades segons les quals la Conselleria de
Medi Ambient de l’època del pacte de progrés desatenia aquests
aspectes de la informació i de la recerca del consens. Amb qui
té una decisió prèvia de fer de l’oposició a la protecció un
instrument de desgast polític del Govern hi ha poc diàleg
possible; amb els que interrompen els plenaris municipals usant
els bancs com a armes físiques d’atac és difícil arribar a
consensos. La Conselleria de Medi Ambient d’aquella etapa va
ser la més fermament compromesa amb la protecció de la
biodiversitat, només ara d’un any ençà en tornam a tenir una
amb la mateixa claredat d’idees i el mateix coratge.

I de transparència, d’informació i de recerca del consens ara
també n’hi haurà, n’estam segurs coneixent l’actual equip de la
conselleria, no en passam pena. Totes les propostes seran
sotmeses als titulars de les finques, a les entitats interessades i
a les administracions afectades, i no es farà com a un tràmit,
s’ha de fer perquè hi ha d’haver una actitud activa de
construcció d’un procés de debat i de diàleg, que estam segurs
que hi serà. Entenem al mateix temps que cercar el consens no
pot equivaler a atorgar el poder vet a tots i a cada un dels actors
que es veuen implicats en un procés.

Acab, senyors diputats, senyores diputades, amb l’expressió
d’un desig: si allò que pesa més en el balanç del 2010, any
internacional de la diversitat biològica, és de moment
l’aprovació d’una llei, la Llei del camp de golf de Son Bosc, que
obre el camí a la destrucció d’un hàbitat riquíssim en
biodiversitat, esperam que el balanç global de la legislatura ens
doni més satisfaccions. L’equip de la conselleria és nou i s’ha
trobat amb molta feina pendent, però sabem que tenen les piles
posades i que dediquen moltes hores i moltes energies a millorar
la protecció dels nostres espais naturals.

I un desig final: que allò que siguem a temps a protegir no
vengui un govern futur, una vegada més, a esborrar-ho del
mapa. La nostra biodiversitat no es mereix aquest fer i desfer
com si Penèlope fos la nostra consellera de Medi Ambient.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Passam ara al torn de fixació de
posicions i primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, no hi ha
intervenció; pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Garcías té
la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Efectivament, l’Assemblea General de Nacions Unides declara
el 2010 any internacional de la diversitat biològica. La
declaració pretén, tal com s’exposa a la proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, celebrar la diversitat de la vida a la terra i combatre la
pèrdua de la biodiversitat al món, el lema d’aquesta campanya
és: la biodiversitat és vida, la biodiversitat és la nostra vida.

El 22 de maig del 1972, a Nairobi, es va signar el Conveni
internacional sobre la diversitat biològica; posteriorment, el
2006, l’Assembla de l’ONU va declarar el 2010 any
internacional de la diversitat biològica, amb l’objectiu
fonamental de protegir la diversitat de la vida a la terra. Això ha
fet que el 22 de maig de cada any se celebri el dia mundial de la
biodiversitat i enguany, a més, sigui tot l’any dedicat a aquest
gran objectiu. Per tant, hem de qualificar la proposició no de llei
d’adequada, oportuna i necessària, a més de felicitar haver-la
trasllada, aquesta, de la Comissió d’Ordenació del Territori al
Ple d’aquesta cambra.

La degradació dels hàbitats, el canvi climàtic, la
contaminació, la sobreexplotació dels recursos naturals i la
presència cada vegada major d’espècies invasores són algunes
de les causes d’aquesta disminució de la biodiversitat a escala
global. A les Baleares tenim l’obligació de participar activament
i solidàriament en la construcció multilateral d’un futur
sostenible, acomplint amb els compromisos que
internacionalment s’han adquirit i definint nous objectius
encaminats a la implantació de la cultura de la sostenibilitat. La
diversitat biològica és el suport insubstituïble sobre el que ha
evolucionat la humanitat; el seu deteriorament suposa un greu
risc per al futur de les nostres illes i del món tal com el
coneixement. La disminució de la biodiversitat implica un
empobriment de la nostra qualitat de vida i per tant ens hem de
plantejar la seva protecció des d’una perspectiva global alhora
que local en la seva gestió per tal de frenar aquest
deteriorament.

Sabem que no és viable cap model productiu que refusi la
pròpia conservació de la biodiversitat, per això es fa
indispensable incorporar el principi de sostenibilitat a qualsevol
patró de desenvolupament. És precís evolucionar cap a una nova
cultura que redueixi la petjada ecològica, si no volem posar en
risc la viabilitat del es generacions futures. La capacitat
productiva futura de sectors com la pesca, l’agricultura o la
ramaderia, imprescindibles per a la vida, està totalment
vinculada a la nostra quota de responsabilitat per aturar l’actual
pèrdua de biodiversitat. La lluita contra aquesta pèrdua és
responsabilitat de tots, però és a les institucions, i per tant, als
governs i a administracions públiques, a qui correspon fer i
vetllar perquè això es dugui a terme.

Aquesta proposició no de llei se suma, doncs, a altres
iniciatives, tant d’aquest Parlament com del Govern de les Illes
Balears, en aquesta direcció de preservar i de potenciar la
biodiversitat. Polítiques d’espais naturals, de desclassificació de
sòls urbanitzables, de protecció d’espècies endèmiques, de
compra de finques, de declaració de les Illes Balears lliure de
cultius transgènics, la potenciació de l’agricultura ecològica, la
preservació de la dieta mediterrània, la diversificació de
l’economia, l’aposta per la producció local i les varietats locals,
etc., fan que aquest objectiu estigui a l’agenda del Govern.
Creure en definitiva en el futur perquè, encara que pesi a alguns,
el futur és això, transmetre el que hem rebut. Hem heretat la
terra i l’hem de retre a les generacions futures. Aquesta és la
nostra responsabilitat, tal com ha estat al llarg de la història. 

El nostre grup se suma, per tant, als acords reflectits a la
proposició no de llei presentada pel BLOC per Mallorca i PSM-
Verds en tots els seus termes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular
intervé la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Arreu
del món hi ha moltíssima gent que en els darrers anys treballa
de valent per salvaguardar el nostre entorn natural i mirar de
reduir la seva pèrdua; per coordinar tasques, lluites i moviments,
les Nacions Unides han proclamat l’any 2010 any internacional
de la diversitat biològica. Els principals objectius de la iniciativa
són d’una banda augmentar la comprensió de la funció vital que
té la biodiversitat en el manteniment de la vida a la terra i de
l’altra, fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes
d’arreu, facilitant recursos i mecanismes internacionals de
coordinació.

Quatre són els pilars on es mantenen els objectius de l’any
internacional de la diversitat biològica: aprendre, pensar, vetllar
i actuar. La idea sorgeix en l’esperit del Conveni sobre la
diversitat biològica, els acords sobre desenvolupament
sostenible, signat per 168 països a la primera Cimera de la
Terra, celebrada a Río de Janeiro l’any 1993. S’ha anat fent
feina, però el que es pretén és que a més de parlar i pensar,
s’actuï. La reducció de la diversitat biològica ens afecta de
moltes maneres. La nostra identitat cultural està profundament
lligada al nostre entorn biològic. Les plantes i els animals són el
símbol del nostre món i es preserven amb banderes i a altres
imatges que ens defineixin a nosaltres i a les nostres societats.
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Per tant, no és patrimoni de cap partit polític la defensa de
la nostra diversitat biològica. D’aquí el nostre vot favorable a la
proposició no de llei que avui debatem i que curiosament ha
presentat el BLOC. Deim “curiosament”, perquè el mateix partit
que té a les seves mans la gran gestió de la diversitat biològica,
és el mateix partit que insta el Govern, en aquest cas, a donar un
impuls a la protecció d’espais naturals, a aprovar els PORN de
la península de Llevant, Es Trenc-Es Salobrar i Cala d’Hort.
Precisament el que ha fet durant tres anys el Partit Popular.
Recordem la moció aprovada en aquest mateix parlament dia 26
de maig passat, quan vàrem aprovar per unanimitat que
s’aprovés el PORN d’Es Trenc-Es Salobrar, d’acord amb
l’Ajuntament de Campos. Per tant, una còpia del que nosaltres
demanàvem.

Com és possible instar el Govern, Sr. Llauger, a realitzar
això, quan vosaltres, vosaltres, no nosaltres, vàreu aprovar dins
el mal anomenat Decret Grimalt l’aprovació dels PORN amb
una ampliació per a dos anys? És a dir, vàreu ser capaços de
modificar la LECO que permet tenir vigents indefinidament,
mitjançant pròrrogues, els acords d’inici del PORN ja aprovats.
A això se li diu tenir molta de cara! Avui demanar anar en
contra del que vostès varen aprovar, el Partit Popular no ho va
fer. 

Com és possible instar el Govern a donar un impuls a la
protecció d’espais naturals, quan el mateix gerent de
l’IBANAT, aquí, a una entrevista, admet en referència al
desgraciat incendi de Benirràs, “és impossible donar
absolutament a tot el territori sensible abastament i solucions,
es fan plans comarcals -diu textualment- per illes, per zones,
però que són insuficients”. Sr. Llauger, quina poca eficiència
que té aquest gerent d’IBANAT, però cobra per això i gestió
zero. I vostè ve aquí a demanar això.

Com és possible tanta hipocresia per als representants
d’aquest partit, que vos creis els salvadors de la terra, que teniu
entre vostès mateixos a realitzar el que sou incapaços de fer?
Demanau transparència, però vos oblidau de la gestió, i
transparència i gestió són compatibles. Li recordaré, qui va ser
capaç d’aprovar l’espai natural protegit de la Serra de
Tramuntana?, un govern del Partit Popular i avui tots n’estam
orgullosos, cosa que vostès varen ser incapaços, ni quan varen
governar, ni ara, convocar l’autoritat de gestió, després de rebre
l’encàrrec d’aquesta cambra parlamentària per unanimitat, que
en un termini màxim de tres mesos convocarien l’autoritat de
gestió de la Serra de Tramuntana, cosa que no han fet. La
primera acció que se vos coneix és l’inici d’un PORN de
S’Albufera, i casualment en aquesta proposició no de llei que
avui debatem no se’n diu absolutament res. Clar, la vàrem entrar
en el març i això ha estat posterior, haguessin pogut presentar
una esmena amb els seus socis de govern, però no ho han fet.

Per tant, què li puc dir?, que la seva gestió no és que sigui
ineficaç, és que no existeix. No saben ni què volen ni en espais
naturals protegits ni ara ni abans. Quan han governat no han
estat capaços de dur res a terme. S’insten a vostès mateixos per
poder complir l’expedient, però per acabar la legislatura sense
haver fet absolutament res. Nosaltres serem coherents amb la
nostra postura des de l’inici de legislatura. Li hem demanat
reiteradament que aprovin els tres PORN, el d’Es Salobrar i Es
Trenc de Campos li vàrem deixar iniciat amb un acord de

Consell de Govern de dia 26 de juny de l’any 2006. A dia d’avui
no han fet absolutament res.

Sr. Llauger, votarem a favor per coherència política, perquè
nosaltres defensam la gestió i ho continuarem fent. I vostès
simplement aprovaran aquesta proposició no de llei i continuarà
quedant en paper banyat, com han fet amb totes les proposicions
no de llei referides a espais naturals protegits.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Ateses les intervencions dels diferents
portaveus... Perdó, Sr. Llauger, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic content d’aquest vot
favorable, previsiblement d’aquest vot unànime d’aquesta
cambra, per tant, les primeres paraules són d’agraïment als
grups que han intervengut per haver manifestat aquest suport.
Al representat del Grup Socialista agrair-li els arguments, que
hagi completat la visió d’allò que ha de ser una política de
preservació de la biodiversitat, amb aquesta referència a la
política agrària, perquè efectivament, l’agricultura industrial és
un camp immens de pèrdua de la riquesa biològica i ha d’haver
polítiques actives de preservació, també de la biodiversitat que
hi ha en el medi, no estrictament natural, sinó en el medi
agrícola. Això és important recordar-ho sempre.

Respecte de la Sra. Soler, m’ha dit diverses coses. Volia
començar comentat que reiteradament ens diu que la defensa del
medi ambient no és patrimoni de ningú i que ningú no s’ha de
creure el salvador dels espais naturals, o dels ecosistemes, o de
la naturalesa. Nosaltres, Sra. Soler, ni tenim la vocació que això
sigui un patrimoni nostre, ni tenim cap vocació de salvadors, en
qualsevol cas seria una tasca molt feixuga i no la volem tirar
damunt les nostres esquenes. El que volem és que això sigui un
esforç compartit, volem que sigui un convenciment compartit i
és amb aquest esperit que duim aquestes propostes a la cambra.

Ens acusa de falta de coherència. Nosaltres celebram que
votin a favor del PORN de Cala d’Hort i que votin a favor del
PORN de la península de Llevant, però també ens demanam
quina coherència és votar a favor d’això cinc o sis anys després
d’haver-los fet desaparèixer del mapa mitjançant una llei
d’acompanyament d’un pressupost? Per tant, en coherència
supòs que podríem entrar en una competició. També ens recorda
que durant tres anys han demanat la de Campos, efectivament,
però si vostè em diu que durant tres anys ho han demanat, jo li
podria recordar els quatre anys anteriors que no han posat en
marxa, en el cas de Cala d’Hort i en el cas de la península de
Llevant allò que varen fer és desprotegir i en el cas d’Es
Salobrar de Campos tampoc no vàrem veure cap avanç
espectacular. Vostè diu que l’actual govern tampoc no ha fet
res, el govern actual supòs que ha de ser avaluat i valorat en la
seva tasca al final del seu període. Ja he dit a la meva
intervenció que és un equip nou, és un equip que ha entrat fa un
any, que s’ha trobat feina endarrerida, però que les seves
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actuacions, com per exemple -repetesc- l’ampliació de la ZEPA
de Son Bosc i la del PORN de S’Albufera de Mallorca demostra
un compromís en la protecció de la biodiversitat i un compromís
en els espais naturals que hem trobat a faltar en governs
anteriors.

Res més. Moltes gràcies i reiterar el suport que donen tots
els grups a aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Conclòs el debat i després de les
intervencions dels diferents portaveus, els deman si es pot donar
per aprovada per assentiment?

Per tant, queda aprovada per assentiment la Proposició no de
llei RGE núm. 920/10.

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