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LA SRA. PRESIDENTA:

Abans d’entrar a l’ordre del dia, proposaria a la cambra
l’alteració de l’ordre del dia, en el sentit de debatre el dictamen
del Projecte de llei RGE núm. 15201/09, d’ordenació del
transport marítim de les Illes Balears, després del debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el ple,
conforme amb l’establert a l’article 68.1 del Reglament. 

Hi ha assentiment per part dels portaveus? Molt bé.

Per tant, passam al primer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 4621/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a discriminació de 37 estudiants
universitaris de les Pitiüses en les beques per al
desplaçament.

La primera pregunta, que és ajornada del ple de dia 28 de
setembre, RGE núm. 4621/10, és relativa a discriminació de 37
estudiants universitaris de les Pitiüses amb les beques per al
desplaçament. La formula la diputada Sra. Carolina Torres i
Cabañero del Grup Parlamentari Popular.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, un any més aquest Govern ha deixat sense cap tipus
d’ajuda a 396 estudiants universitaris, que complien tots els
requisits per obtenir-la, però que per falta de pressupost s’han
quedat sense aquesta ajuda de 450 euros per als desplaçaments.
A més, a l’illa d’Eivissa es crea un greuge comparatiu entre els
universitaris que reben les ajudes per a desplaçament fora de la
seva illa de residència del Consell d’Eivissa i els que l’han de
demanar al Govern de les Illes Balears, perquè els universitaris
eivissencs que reben les ajudes del consell han cobrat tots, tard,
però han cobrat tots, mentre que el Govern balear ha deixat 37
estudiants de les Pitiüses sense aquesta beca.

Jo esper, Sr. Llinàs, que avui em contestarà que han
solucionat aquest problema, perquè les declaracions de la
directora general d’Universitat a un mitjà eivissenc el 7
d’octubre d’enguany són interessants. La Sra. Garcias va dir:
“en 2010 no es que no haya habido más peticiones, sino que el
presupuesto fue menor que en otros años y no hemos tenido
opción a aumentar el crédito, porque el Gobierno central
aprobó el decreto ley que impide aumentar el déficit de las
instituciones”. Sr. Conseller, jo crec que això són excuses.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Llinàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, vostè em parlava a
la pregunta inicial de discriminació i jo li he de dir que no hi ha
hagut discriminació, s’han aplicat les bases que es varen fer a la
convocatòria i en aplicació a aquestes bases, es varen donar les
ajudes. Li he de dir que de 2.218 solAlicituds, 386 han estat per
a Eivissa i suposen el 63% d’aquestes solAlicituds per a Eivissa
i denegades només un 9%. Per tant, no hem discriminat ningú,
hem aplicat senzillament allò que deia la convocatòria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Torres?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Llinàs, miri, jo en lloc de parlar
de percentatges, parlo de persones, de 37 estudiants i sobretot de
quantitats que jo crec que no suposen per a aquest Govern cap
esforç important. El que no pot ser és que unes ajudes
destinades a compensar el cost d’insularitat dels estudiants
siguin una loteria, Sr. Conseller, i que complir els requisits no
sigui una garantia per cobrar-les. I no pot ser que aquestes
ajudes per a desplaçament es paguin tant tard, una vegada
acabat el curs i que la quantia sigui cada vegada més petita. Han
retallat enguany 108 euros a cada estudiant.

Per tant, s’haurà de fer alguna cosa perquè deixin de ser
discriminatòries, perquè per als eivissencs sí són
discriminatòries, i realment siguin efectives per corregir
desigualtats per motius d’insularitat i especialment a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera per motius de doble insularitat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, aquestes
ajudes, que vostè anomena ajudes, haurien de ser beques. Si
fossin beques hi hauria rendiments acadèmics i rendiments
d’economia familiar. I això vostè ho proposa i jo li agaf la
paraula en aquest sentit. Per tant, la propera convocatòria
s’haurà de fer per beques i no s’haurà de fer per ajudes, i així
serà menys discriminatòria.

Pel que fa a les ajudes, li he de dir que també estam fent
feina en aquests moments perquè hi hagi una convocatòria extra
per poder atendre aquestes 37 persones i les altres que queden
de les altres illes. També s’ha de dir que hi va haver intents per
part del Govern per atendre-les, però per la retallada que es va
produir no va ser possible fer-ho en el seu moment. Gràcies,
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4622/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures de protecció per als empresaris i
treballadors que no secundin la vaga general.

La segona pregunta RGE núm. 4622/10, relativa a mesures
de protecció per als empresaris i treballadors que no secundin la
vaga general presentada pel diputat Sr. Cristóbal Huguet i Sintes
del Grup Parlamentari Popular i que fou ajornada en el ple de
dia 28 de setembre, no es debatrà, atesa la solAlicitud de retirada
presentada mitjançant l’escrit RGE núm. 5018/10.

I.3) Pregunta RGE núm. 4624/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Passam idò a la tercera pregunta, també ajornada del ple de
dia 28 de setembre, és la pregunta RGE núm. 4624/10, relativa
a sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Arxiu de la
Corona d’Aragó. La formula el diputat Sr. Francesc Fiol i
Amengual del Grup Parlamentari Popular. Sr. Diputat, té la
paraula.
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquest és un tema que per ventura no ha tengut l’interès
mediàtic que podria suggerir, però és un tema que preocupa dins
el món de la intelAlectualitat i de la ciència historiogràfica i
altres qüestions. I també crec que hauria de preocupar dins el
món de la política.

Segons la resolució del Tribunal Constitucional, encara que
jo no he pogut llegir la sentència perquè ni tan sols sé si està
redactada, però sí està votada en el sentit contrari a la que jo
vaig proposar quan era conseller de Cultura perquè s’interposés
contra l’Estatut de Catalunya, respecte del manteniment de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, en els termes que estava previst
que funcionés. I així ho varen fer també els estatuts de les Illes
Balears, de València i d’Aragó i les tres comunitats interposaren
el mateix recurs d’inconstitucionalitat. Les tres han estat
derrotades. Això causa consternació i preocupació sobre un
tema..., tenc aquí l’acord d’interposició de recurs i el magnífic
recurs firmat per l’actual lletrat en cap d’inconstitucional contra
aquesta norma.

Però sí m’agradaria dins el tràmit breu d’aquest debat, llegir
dos paràgrafs molt breus de ni més ni manco que el director de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, que va fer un dictamen tècnic
sobre la qüestió i que diu així: “el Archivo Real de Barcelona,
-la part més important de l’Arxiu de la Corona d’Aragó-
constituye el núcleo original del Archivo de la Corona de
Aragón y es reflejo de la actividad administrativa del Gobierno
de la Corona encabezado por el Rey. Por tanto, resulta un
disparate archivístico pretender separar siquiera de manera
intelectual el primero del segundo”. I afegeix: “los fondos del
Archivo Real de Barcelona como reflejo de la administración
de la Corona, constituyen la parte esencial de los fondos
comunes a todos los territorios que formaron parte de la
Corona de Aragón”.

Voldria saber quin és el posicionament del Govern respecte
d’aquesta sentència, quina opinió en té i quins mecanismes que
tenen al seu abast, fa comptes posar en marxa per minimitzar els
efectes d’aquesta decisió que consideram injusta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la sentència, com tots
sabem, ha estat una sentència que ha tardat moltíssim, ha estat
lligada a tot un procés relacionat amb Catalunya i evidentment
el Tribunal Constitucional, com a tal, s’ha pronunciat. Nosaltres
el que hem de fer és respectar allò que diu la sentència del
Tribunal Constitucional, ens agradi o no ens agradi, això és així.

Per altra banda, li he de dir que analitzam els detalls per
minimitzar, com vostè mateix ha dit, quines són les actuacions
que es poden fer conjuntament amb els altres territoris. I també
tenim una voluntat de cooperació amb tot allò que són
polítiques culturals i també voluntat reciprocitat televisiva, com
ja hem estat fent. Per tant, seguirem amb aquesta tònica de

cooperació amb les altres comunitats. El que també s’ha de dir
-repetesc- és que hem de respectar allò que el Tribunal
Constitucional ens diu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que hem de respectar les
sentències, acatar-les i naturalment fer-les complir. El que passa
és que aquesta és una qüestió molt més complexa i que
segurament sobrepassa el debat d’avui. Però jo li deman, Sr.
Conseller, existeix un reial decret que regula el Patronat de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, firmat per la Sra. Calvo quan era
ministra i que s’ha de reunir la comissió permanent tots els
anys, la direcció dels consellers s’ha de reunir almanco una
vegada a l’any. Jo li deman si s’ha reunit, crec que no, i si s’ha
demanat que se reunís almanco per analitzar aquesta qüestió. Si
no s’ha fet, li suggeresc, Sr. Conseller, que vostè promogui
urgentment la reunió d’aquesta comissió perquè l’única arma
que tenim ara per mantenir viu aquest llegat històric és
l’existència d’aquest Patronat que tan encertadament la Sra.
Calvo va posar en marxa, amb la cooperació dels llavors
presidents de les comunitats autònomes corresponents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment coincidim.
Una de les tasques que s’han de fer és activar una altra vegada
el patronat, així ho duia apuntat a la fitxa que li havia de
contestar. I per suposat, també recuperar la feina de les diferents
comissions tècniques que havien funcionat des que es va crear
l’any 2007. Vostè també pot entendre que el temps que hi havia
el litigi en el Tribunal Constitucional no es fessin, però sí
efectivament, com vostè suggeria, es faran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

I.4) Pregunta RGE núm. 4905/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a sortida de la recessió econòmica de les
Pitiüses.

La següent pregunta RGE núm. 4905/10 és relativa a sortida
de la recessió econòmica de les Pitiüses. La formula la diputada
Sra. Marián Suárez del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Suárez té
la paraula.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Manera, efectivament Eivissa i Formentera han
estat les illes que d’alguna més tard es varen incorporar o varen
patir els efectes de la crisi econòmica. Així mateix, els
indicadors econòmics que hem pogut consultar, parlen que
efectivament també som els primers en sortir d’aquesta crisi
econòmica. Una prova d’això és aquesta sortida tècnica de la
recessió que s’anunciava ja el mes de setembre en tant que
s’explicava que hi havia hagut un creixement de sis mesos
consecutius.

Nosaltres entenem que d’una banda tenim dades
esperançadores en relació amb aquest tema, com pot ser el
resultat de la temporada turística d’enguany, amb l’arribada de
turistes a l’aeroport d’Eivissa, els nivells d’ocupació hotelera.
També tenim dades interessants dels nivells d’afiliació a la
Seguretat Social durant els primers vuit mesos d’enguany, i
també hi ha dades sobre el redimensionament del sector de la
construcció, augment de la facturació del comerç, o dades de
contractació.

Però d’altra banda també hem pogut trobar algunes dades
que són preocupants. Dades com és per exemple el creixement
de l’atur, tot i que és cert que augmenta a un ritme inferior que
l’any passat, o una dada que nosaltres trobam molt rellevant i és
la caiguda del PIB per càpita a les Pitiüses, sobretot si feim la
comparació amb la mitjana de les Illes Balears. 

És a dir, efectivament d’una banda hi ha una sortida tècnica
de la recessió, però tenim aquesta percepció que no s’està
produint una sortida de la crisi real ue és la que viuen els
ciutadans i ciutadanes d’Eivissa i Formentera en carn pròpia. És
per això que li demanam si pot valorar aquesta sortida de la
recessió, si ho pot fer amb una perspectiva de mirada de futur i
sobretot en com incidirà en el benestar de les persones que
viuen a Eivissa i a Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament,
hi ha un seguit de dades que són clarament positives per a les
Pitiüses i que d’alguna manera formen part d’una bateria de
dades que ja observam en el cas de l’economia balear,
existeixen dades de repunt de l’economia balear en casos molt
concrets, a l’economia de serveis de manera molt particular,
però també a altres indicadors, especialment els turístics. Això
són dades objectives que provenen de fons oficials i que
denoten aquest tipus de comportament de l’economia balear.

En aquest context, l’economia pitiüsa manifesta un major
dinamisme que les altres economies, la de Menorca i la de
Mallorca. Algunes dades són interessants de tenir en compte: el
creixement econòmic interanual de les Pitiüses ara està en dades
positives del 0,4% i dades intermensuals també positives de
l’1%. L’afiliació, com vostè molt bé deia, a la Seguretat Social
ha augmentat un 2% en termes interanuals. Viatges i
pernoctacions un 20% el mes d’agost en relació al mes d’agost
de l’any passat i amb una estada mitjana que ha augmentat un
1,2%. Per tant, hem de pensar que no només han de venir més
turistes, han de quedar-se més nits, sinó que aquest allargament
de les seves estades ha de beneficiar la despesa turística. Les
dades més recents de setembre indiquen un increment d’un 15%
en viatgers a Eivissa i a Formentera. I els turistes de creuer
s’han incrementat un 30% aquest mes de setembre. Les dades
de construcció són també molt positives, amb un increment del
47% en obres visades en el ColAlegi d’Arquitectes.

Bé, això són dades macroeconòmiques, algunes de caràcter
sectorial, no poden amagar -com vostè ha dit- que la translació
de tot això en el mercat de treball és molt tardana i això està
passant a totes les economies del món. Les dades del PIB poden
repuntar, pot haver-hi creixement positiu, està passant a
l’economia americana, està passant a l’economia alemanya i
amb altres, però això no es trasllada de forma automàtica en el
mercat de treball. Aquest és el gran problema que tendrem en
els propers mesos i en els propers anys fins que hi hagi els
ajustaments precisos. 

Però, és indubtable que sense creixement econòmic és
inviable crear llocs de feina. En aquest sentit, la senda de
l’economia pitiüsa va en aquest camí. Hi ha dues causes que ho
expliquen -i amb això acabo-: primera el lideratge del sector
serveis i segona la inversió pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula la Sra. Suárez?

I.5) Pregunta RGE núm. 4913/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a activitats als
espais naturals protegits.

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 4913/10, relativa
a activitats als espais naturals protegits. La formula el diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds. Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que hem pogut saber, hi ha
hagut els darrers anys noves activitats organitzades en els
nostres espais naturals protegits, així com un augment molt
important del nombre de participants en aquestes activitats.
Davant això, voldríem conèixer, Sr. Conseller, de manera
necessàriament succinta, quines són les característiques
d’aquestes activitats i quins són els objectius que es marca la
conselleria en la seva organització?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, des de la Conselleria
de Medi Ambient i Mobilitat pensam que el primer objectiu que
ha de tenir el Govern en els espais naturals protegits ha de ser
la mateixa finalitat de conservació. El que passa és que un segon
objectiu -i no menys important per això- ha de ser generar
coneixement, interès i valoració dels nostres parcs, de les
nostres reserves i dels nostres paratges naturals. Per això, des de
la conselleria s’està impulsant com mai el fet de dinamitzar tots
aquest espais naturals a través de tot un seguit d’activitats que
s’organitzen. Concretament per exemple durant la tardor i
l’hivern d’enguany s’organitzen més de 70 activitats que estan
obertes a tot el públic en general. 

Per tant, li he de dir que si analitzam, i vostè ho ha dit, les
dades dels darrers anys 2008 i 2009, hem triplicat el nombre de
persones i participació, per exemple l’any 2007, 780 persones,
2009 més de 2.800 persones que han participat i han pogut
gaudir de totes aquestes activitats en els nostres parcs. Les
activitats són gratuïtes, estan obertes a tot el públic en general,
a part dels programes d’educació ambiental que es fan a tots els
parcs, reserves i també paratges naturals i serveixen, com li he
dit, per apropar els residents i els visitants, també turistes, a la
realitat dels nostres espais naturals protegits de manera activa i
participativa. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Llauger, no vol fer ús de la paraula.

I.6) Pregunta RGE núm. 4914/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei 3/1986.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 4914/10, relativa
a aplicació de la Llei 3/1986 que formula el diputat Sr. Josep
Maria Costa i Serra del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Costa,
té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En els anys vuitanta es vivia
a Espanya i a la nostra comunitat un moment històric, construir
en llibertat una nova societat que visqués en democràcia. Per
això es varen consensuar normes que estructuraven la nostra
societat: la Constitució, l’Estatut i la Llei de normalització
lingüística. Aprovada per un govern del Partit Popular, sota la
presidència del Sr. Cañellas. És per això que consideram
important saber quina és la valoració que fa el Govern de les
Illes Balears, després de més de 25 anys d’aplicació d’aquesta
llei. Feim aquesta pregunta, vistes les declaracions de l’absent,
que digué que retiraria aquesta llei, fent una rectificació després,
encara que no va aclarir quina era aquesta qüestió. Des del Grup
Socialista mostram la nostra satisfacció que la llengua sigui un
element que ens uneix i que no divideix, que suma i no resta.

Dir per acabar, al ple i a l’absent, que a les cinc de les quatre
illes es diu “got” i no “vas”, perquè quan un demana un got a
Cabrera, també te’l serveixen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el Sr. Llinàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè mateix ha
dit, estam parlant d’una llei que ja té més de 25 anys
d’existència. Una llei que en el seu temps d’aplicació ha permès
allò que estava escrit en el seu articulat i és cohesió, integració,
diàleg. Això era el que apareix i apareixia en el seu moment
quan es va discutir el que suposava aquesta llei. En cap moment
no apareixia la paraula ruptura o imposició.

És clar que es respectaven amb aquesta llei també les dues
llengües oficials de la comunitat autònoma. El que ha passat en
aquests vint-i-cinc anys bàsicament s’ha produït en quatre
punts: el que fa referència a l’administració pública, el que fa
referència específica al món de l’educació, el que fa referència
als mitjans de comunicació social i també el que fa referència a
la consciència social de la llengua. L’administració pública s’ha
avançat moltíssim a les possibilitats de normalitzar tot el que
suposava la nostra llengua, el català, i per això s’ha fet feina tant
a nivell de Govern, com a nivell de consells insulars i com a
nivell local.

On s’ha avançat més possiblement sigui en el món de
l’educació i s’ha avançat també per una participació directe i
compromesa del professorat i de les famílies que des de l’any 97
han suposat poder establir a cada un dels centres el projecte
lingüístic de centre. També s’ha impulsat el reciclatge del
professorat i programes d’integració lingüística. Actualment
també les TIC tenen importància i per tant també l’han tenguda
de cara a la implantació del català: temes de voluntarietat, de
material didàctic, de perfeccionament en general. 

Quant als mitjans de la comunicació social és diferent. La
comunicació social dels ens públics estan, pràcticament, en
primer lloc en llengua catalana, i en els privats, per criteris de
rendibilitat, està la castellana. Quant als mitjans de comunicació
escrita saben que hi ha un sol mitjà que s’expressa en català,
però per una altra banda tenim moltes revistes de tipus cultural
i també de premsa forana que ho fan en català. Quant a la
consciència social de la llengua s’ha de dir que la Direcció
General de Política Lingüística du tota una política determinada
en aquest aspecte de promoció i també la creació del Consell
Social de la Llengua Catalana.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

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

Ha estat la llengua catalana un vehicle d’unió i no
d’enfrontament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs. Vol fer ús de la paraula el Sr. Costa?

I.7) Pregunta RGE núm. 4916/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al Decret 62/07.

Passam, doncs, a la següent pregunta que és relativa al
Decret 62/07 i la formula el diputat Sr. Francesc Dalmau i
Fortuny del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Dalmau, té la
paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sra. Consellera d’Innovació, Interior i Justícia, volíem
conèixer quina valoració fa el Govern de la sentència de la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia
de les Illes Balears per la qual declara no conforme a dret i nul
el Decret 62/07, sobre activitats secundàries de música,
entreteniment o oci desenvolupades a terrasses, espais, recintes
o similars a l’aire lliure.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sra. Costa, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, en primer lloc hem de
recordar les circumstàncies amb les quals es va aprovar aquest
decret que vostè mencionava, el Decret 62/2007, que es aprovar
el dia 18 de maig i que es va publicar en el BOIB just un dia
abans de les eleccions autonòmiques i la polèmica que va
envoltar l’aprovació d’aquest decret per part de l’anterior
govern. Efectivament el que pretenia el decret era regular les
condicions, els horaris, els remors que podien tenir o que podien
ocasionar les activitats de música i d’oci a terrasses com a
activitat secundària, bàsicament a establiments hotelers i a
restaurants i bars. 

El segon element que crida l’atenció és que l’aprovació
d’aquest decret es va fer per part de l’anterior govern del Partit
Popular del Sr. Matas en contra de l’informe del Consell
Consultiu i després de sis esborranys de decret, un decret que
just tenia dues pàgines, però que va necessitar de sis esborranys
i que amb un informe negatiu del Consell Consultiu així i tot el
Govern Matas va aprovar. En el seu informe el Consell
Consultiu ja apuntava que la llavors recent reforma de l’Estatut
d’Autonomia, que va entrar en vigor el març de 2007, establia
i estableix en el seu article 70 que són competències pròpies

dels consells insulars les activitats classificades, els espectacles
públics i activitats recreatives.

Per tant, al Govern només li quedava reservar-se la potestat
d’establir els principis generals sobre la matèria que permeti un
desplegament detallat per a cada consell insular. Els motius pels
quals a pesar de tot això es va aprovar el decret jo evidentment
no els hi puc donar perquè va ser l’anterior govern, però
finalment el decret va arribar als tribunals. Entre elles la
Societat Hotelera de Menorca el va impugnar així com altres
entitats privades i el que és més important, recentment, el dia 14
de setembre, ha recaigut sentència de la Sala Contenciós
Administratiu del Tribuna Superior de Justícia de les Illes
Balears que anulAla totalment aquest decret i el deixa sense
efecte. Conclou la sentència dient: “el decreto de la Conselleria
de Interior del Govern balear, 62/2007, señala en su
preámbulo que desarrolla las leyes de la comunidad autónoma,
16 y 1 del 2007, pero ni menciona la reforma del Estatuto de
Autonomía, en vigor desde el 2 de marzo del 2007, ni tampoco
respeta el régimen de las competencias propias de los consells
insulars, que regula el artículo 70 del Estatuto de Autonomia.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Consellera, ens temíem
aquesta resolució. Aquest decret in extremis posa de manifest,
una vegada més, la forma de fer les coses de l’anterior govern
del Partit Popular aprovant, a pocs dies de les eleccions, un
decret que contradeia un decret que contradeia un reial decret
que contradeia una ordenança municipal de l’Ajuntament de
Palma i que també contradeia la norma fonamental d’aquesta
comunitat: l’Estatut d’Autonomia. Esperàvem que aquesta
sentència es produís en aquest sentit ja que crèiem que no era
adequada. Nosaltres estam convençuts que quan es fan les lleis
i que quan es fan els decrets s’ha de tenir molt present quines
són les normes jurídiques fonamentals, les que estan per sobre
i les que prevalen per sobre dels interessos dels ciutadans i de
les ciutadanes de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Em sap greu, Sra. Consellera, però ha
exhaurit el temps.
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I.8) Pregunta RGE núm. 4923/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionament de la depuradora de la
ciutat d'Eivissa.

Per tant, passam a la següent pregunta 4923/10, és relativa
al funcionament de la depuradora de la ciutat d’Eivissa. La
formula la diputada Sra. Virtudes Marí i Ferrer del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ens agradaria
que ens donàs la seva opinió sobre l’actual funcionament de la
depuradora d’Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, el Sr. Vicens.

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, l’opinió? Doncs
miri, sap vostè que és una depuradora molt complexa, que ha
tengut moltíssimes reformes i contrareformes una damunt l’altra
i a més que rep una qualitat d’aigua molt, molt difícil de tractar
atès el clavegueram de la ciutat d’Eivissa, però en principi li puc
assegurar que l’aigua que surt de la depuradora ja depurada té
els paràmetres tant de DBO com de DQO adequats, entre un 70
i un 90% de reducció i 90% de reducció de sòlids. Per tant, es
pot considerar una aigua acceptable, a part que la meva opinió
és que també evidentment hauria de menester altres reformes,
ja s’estan fent, i que en principi estam a l’espera de la
depuradora nova de Sa Coma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Diputada?

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Allò que m’agradaria que
m’explicàs, Sr. Conseller, és com explica que la diferència entre
la qualitat de l’aigua, les mesures que es prenen quan l’aigua
surt del filtre biològic o quan surt de la planta sigui molt més
perjudicials. Què passa, què vostès connecten per via de purga
aigua en comptes de depurar el que directament surt a
l’emissari? La veritat és que no ens ho explicam, però la veritat
és que les dades que vostè ha donat tant de tractament biològic
com de tractament químic DQO o DBO són distintes en dos
casos, nosaltres ens hem assessorat químicament i tècnicament,
no ho entenem, seria qüestió que vostè ho estudiàs i ens ho
explicàs. Miri, el que més poden entendre qui ens escolten que
no saben de química com jo mateixa és com s’explica vostè que
els sòlids en suspensió sortits de filtre siguin d’un 37, 80% de
rendiment, i en canvi sortits de planta siguin de 146, un
rendiment del 46%. Això ho saben des de l’any 2008, va ser
denunciat pels tècnics, què han fet des de llavors?

Sr. Conseller, li recoman que visiti la sortida de l’emissari
d’Eivissa i veurà que la realitat que vostè ens pinta avui no és
aquesta, el que surt per l’emissari no és aigua de qualitat
depurada, i això no és un problema de bon funcionament o de
mal funcionament de la depuradora, que sigui vella o que sigui
nova, el problema i allò que avui ens ha d’explicar, Sr.
Conseller, i si no ho fa avui tendrem més ocasions, és per què
no coincideix l’aigua que es filtra, quina qualitat té, quines
dades químiques té, amb l’aigua que surt de la planta? Hi ha un
rendiment que varia substancialment, baixam el rendiment a la
meitat. Li he donat la dada de sòlids en suspensió, però li puc
donar la de DQO, passam d’un 63 a un 32% o de DBO, passam
d’un 95 a un 52%. Això és un bon funcionament de la
depuradora? Nosaltres entenem que no i a més és un
funcionament o negligent o culpable i això mereix que vostè,
com a conseller, ho investigui.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, miri, Sra. Diputada, si vostè
vol els informes molt concrets dels paràmetres de depuració
estaré molt disposat a donar-los, com no pot ser d’altra manera.
Miri, a la depuradora d’Eivissa, com li dic, s’han fet moltes
reformes, el que passa és que hem de parlar clar, durant el pacte
de progrés es varen reformes molt importants a aquesta
depuradora i es va possibilitar, de qualque manera, el tractament
biològic posterior i, a més, es va fer un sistema d’odorització
molt important en el tractament primari.

Durant la legislatura del Govern Matas es va discutir molt,
es va parlar molt, es varen fer moltíssimes coses de què havien
de fer una depuradora nova, però no es va fer cap reforma
seriosa en aquesta depuradora. I durant aquesta legislatura ja
hem gastat, concretament l’any passat, 3.4 milions d’euros per
arreglar per arreglar moltíssimes de les coses que necessiten
millorar. A part d’això, Sra. Diputada, li puc assegurar que duim
devers 17 milions d’euros gastats el 2010 en depuració a l’illa
d’Eivissa.

Per tant, aquest govern actua sobre aquesta depuradora,
precisament cosa que no va fer l’anterior i, com li dic, si vostè
vol detalls de qüestions tan concretes com de DQO, de DBO o
sòlids en suspensió no es preocupi que li donarem tots els
informes mensuals que hi hagi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.
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I.9) Pregunta RGE núm. 4926/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditoria de les obres del
tren de Manacor.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 4926/10,
relativa a l’auditoria de les obres del tren de Manacor. La
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Si una
cosa ha caracteritzat a aquest govern ha estat la seva activitat
per tal d’auditar i fiscalitzar tota la gestió del govern anterior,
els doblers destinats a aquesta finalitat mai no han estat un
obstacle. Curiosament, per a una infraestructura tan desgraciada
com polèmica com és el tren de Manacor ha hagut de ser un
acord del Partit Popular i Unió Mallorquina, aprovat per aquest
parlament la setmana passada, instant el Govern perquè
encarregui una auditoria jurídica i tècnica del tren de Manacor.
Quan pensa el conseller contractar-la?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, des de Serveis
Ferroviaris de Mallorca ja s’han duit a terme totes les actuacions
necessàries per esbrinar quines varen ser les causes de l’accident
que hi va haver a Sineu i també tots els estudis necessaris com
per saber quines deficiències hi ha des de l’Enllaç fins a
Manacor i tota la documentació està entregada i lliurada també
al jutjat d’instrucció corresponent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no ens dirà vostè que
vol comparar un mini estudi de 150.000 euros, que per cert no
ens en dóna còpia, mai no dóna còpia al Grup Parlamentari
Popular, amb allò que va demanar aquest parlament. Jo li he de
dir que si ha hagut una infraestructura perillosa per a la
seguretat dels ciutadans és el tren de Manacor i si vostès s’han
gastat 3 milions d’euros per auditar el metro, 1 milió d’euros per
auditar les carreteres d’Eivissa és evident que el tren de
Manacor mereix una anàlisi igual o més profunda, no aquesta,
que ens demanam què és allò que vol tapar.

És una evidència documentada, Sr. Conseller, que el mur
que va caure no tenia ferro, no tenia ni tan sols un plànol de la
seva armadura, no hi havia ni projecte, volem saber què es va
certificar, què es va pagar d’aquest mur. Tot això ho esbrinaria
una auditoria jurídica tècnica que vostès tapen com es pot veure,
per no parlar que el tren du sis mesos aturat, i és un servei
públic. Sabíem que el transport aeri a vostè li importava poc,
però que el transport ferroviari tampoc no li importi, doncs no
ens ho podíem demanar. 

(Aldarull a la sala)

També, hem d’esbrinar què passa amb els responsables
tècnics de tot això, el famós Fast Engineer, per què vostès el
volen tapar? Per què vostè l’ha ficat a la zona el seu consell
d’administració? Per què no li va un expedient disciplinari com
han fet a altres responsables tècnics? O parlam que hi havia una
persecució política, Sr. Conseller? És això del que parlam? En
definitiva, Sr. Conseller, supòs que vostè, com sempre, donarà
la culpa al Partit Popular, però jo li he de dir que l’únic pecat del
Govern del Partit Popular a l’anterior legislatura amb el tren de
Manacor va ser no fer una auditoria jurídica i tècnica del tren de
Manacor i fer feina en lloc de dedicar-nos a perseguir els antics
responsables del govern del Sr. Antich.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Cabrer, dia 24 de juny el
Consell d’Administració de Serveis Ferroviaris ha adjudicat a
una enginyeria determinada un contracte de consultoria i
verificació de la seguretat a tota la línia entre l’Enllaç i
Manacor. Vostè li diu un mini estudi? Digui-li el que vulgui, el
que passa és que l’hem fet i hem detectat tota una sèrie de
deficiències, bastants, de diferent consideració. Miri, hi ha
deficiències a obres fetes el 2002-2003, som el primer a dir-ho;
hi ha deficiències fetes a l’anterior legislatura, les obres que
vostè va fer, hi ha deficiències, per exemple, a l’estació de Sant
Joan; i també hi ha deficiències a obres fetes el 2002-2003 i que
vostè, a més, després hi va fer a sobre obres d’emergència. En
tot això hi ha deficiències, i aquest govern les està detectant i les
arreglarà a poc a poc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Se li ha acabat el temps.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies.

(Remor de veus)

I.10) Pregunta RGE núm. 4917/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al Conservatori de
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta RGE núm. 4917/10 és relativa a
conservatori de Menorca. La formula la diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Rita, té la
paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. L’Ajuntament de Maó va acollir el
conservatori de música de Menorca al Claustre del Carme, un
equipament municipal, signant el preceptiu conveni pel qual
l’administració competent rehabilitava els metres cedits.
Després de més o de gairebé vint anys i que el conservatori ha
complit ja la seva missió que ha estat ampliar moltíssim el
nombre d’alumnes que té, el local anterior és manifestament
petit; l’Ajuntament de Maó ha tornat a oferir uns altres
equipaments, que és el Teatre de la Sala Augusta i la casa
annexa, que han de ser també adaptats al nous usos. Volíem
saber, Sr. Conseller, després del seu anunci dia 30 de juny, que
ja estan oficialment cedits aquests equipaments i també s’havia
anunciat ja el seu pressupost, voldríem saber com estava
l’expedient relatiu a aquestes obres i el trasllat del conservatori
de música a aquests equipaments. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Té la paraula el Sr. Llinàs.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè ha dit
efectivament vàrem firmar un conveni amb l’Ajuntament de
Maó dia 30 de juny passat en el qual ens comprometíem a la
construcció del nou conservatori de Maó. El procés està de la
següent manera: s’ha iniciat el procés de licitació per a la
redacció del projecte d’obres pel procediment de concurs o
direcció de projectes en dues fases. La primera fase és una
selecció de tres licitadors, després a una segona fase hi haurà la
presentació anònima d’aquests projectes i un jurat elegirà quin
és el projecte que es durà a terme per a la construcció. És
evident que el premi suposa la selecció d’aquest projecte que
serà per un muntant de 348.000 euros.

És cert que una vegada que ja s’ha publicat en el Diari
Oficial de la Unió Europea, el passat 28 de setembre, el termini
per a la presentació de propostes acaba el proper 3 de novembre
i, per tant, ja tendrem a partir d’aquest dia tota la informació per
poder dur a terme cada vegada més i esperam que de cada

vegada més aviat aquest nou conservatori per a l’illa de
Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.11) Pregunta RGE núm. 4924/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a representació de l'Ajuntament de Maó
al consell d'administració de l'Autoritat Portuària de les
Illes Balears.

Per tant, la següent pregunta RGE núm. 4924/10, relativa a
representació de l’Ajuntament de Maó al Consell
d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears,
presentada pel diputat Sr. Josep Gornés i Hachero del Grup
Parlamentari Popular, no es debatrà atesa la solAlicitud
d’ajornament presentada pel Govern mitjançant escrit RGE
núm. 5014/10.

I.12) Pregunta RGE núm. 4915/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a accés al dic de
Ciutadella.

Passam, doncs, a la pregunta RGE núm. 4915/10, relativa a
accés al dic de Ciutadella. La formula el diputat Sr. Josep
Carretero del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Carretero, té la
paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el nou port de
Ciutadella és una gran infraestructura que millorarà les
comunicacions de tota l’illa de Menorca, ha estat una gran
inversió consensuada, però que ha hagut de superar multitud de
dificultats; una d’elles ha estat el fet que es projectàs sense tenir
resolt l’accés d’aquesta infraestructura a la ronda sud i per tant,
a la carretera general. 

Som conscients de la gran feina i del gran esforç que s’ha fet
per part d’aquest govern i de la seva conselleria, però voldríem
que expliqués en quina situació es troba aquest projecte de nou
vial d’accés al dic exterior de Ciutadella. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, Sr. Carretero,
efectivament el projecte de vial del dic de Ciutadella fins al vial
que corresponia es va redactar sense tenir en compte l’accés a
la ronda sud de Ciutadella. El projecte preveia una rotonda que
comunicava el vial perimetral, que bordejava la var, entre les
urbanitzacions de Son Blanc i Son Oleo, però és imprescindible
que el port nou de Ciutadella estigui connectat a la ronda sud
perquè si no, el trànsit, sobretot el trànsit pesant, no tendrà
sortida.
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Per tant, a principis d’estiu Ports de les Illes Balears va
encomanar a la Direcció General d’Obres Públiques la redacció
d’un projecte de traçat d’un nou accés que connectàs
precisament el port amb la ronda sud. A data d’avui s’ha acabat
el termini d’informació pública d’aquest projecte de traçat i
s’han presentat deu alAlegacions. Les alAlegacions principalment
demanen que es connecti el trànsit rodat entre les dues
urbanitzacions que he esmentat de primera línia, així com la
preservació del Camí de Cavalls. 

Fem feina en la següent línia: en primer lloc, estudiar i
respondre totes les alAlegacions, però a la vegada ja podem dir
que recollirem al projecte aquelles alAlegacions que s’estimin
més adients. Per tant, al projecte definitiu quedarà garantida la
continuïtat del trànsit rodat i de vianants al vial perimetral que
uneix Son Blanc i Son Oleo i a la vegada es minimitzarà
l’impacte paisatgístic i l’impacte ambiental del nou vial i també
el cost d’expropiació i d’execució del nou vial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Sr. Carretero..., no vol fer ús de la
paraula.

I.13) Pregunta RGE núm. 4920/10, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a auditories i comptes
generals dels ens instrumentals de la comunitat autònoma.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 4920/10,
relativa a auditories i comptes generals del ens instrumentals de
la comunitat autònoma. La formula el Sr. José María Rodríguez
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
miembros del Gobierno, mediante declaraciones programáticas
y a través de leyes específicas -la Ley del sector instrumental,
el Proyecto de Ley del buen Gobierno, entre otros textos
normativos,-, el Govern ha manifestado su voluntad de una
mayor transparencia en la gestión pública. No entiendo cómo es
posible que desde julio del 2010 tenga el Govern pendiente de
remitir a este diputado las respuestas a más de 107 preguntas de
solicitud de documentación en las que pedía las cuentas y las
auditorias de los entes instrumentales -empresas públicas,
consorcios, fundaciones-, que tiene la obligación de tenerlos a
disposición desde el día 30 de junio.

 ¿Cuándo piensa el Govern dar esta información a la
oposición para poder dar más transparencia a su gestión a través
del control de la misma? 

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, vostè va fer aquesta
pregunta el 12 de juliol a cadascuna de les empreses públiques
de la comunitat autònoma, a cadascuna d’elles, em consta que
se li va remetre una informació respecte d’això, la disponible
fins a aquells moments i també em consta que en terminis
imminents se li enviarà la resta de la informació. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, por supuesto que quiero la palabra.
Mire, Sr. Conseller, hasta el momento de 141 preguntas
formuladas, 20 han sido contestadas, el resto está pendiente.
Entre las contestadas hay algunas que son para nota, por
ejemplo la que formula el Consorcio de Transporte, que dice
que no nos puede dar ni las cuentas, es una respuesta, no?, pero
no nos puede dar ni las cuentas ni la auditoría porque se están
reformulando, ¡a 30 de junio! ¿Qué pasa? ¿Por que no las
envía?

Otras, como son por ejemplo la del (...), la del Foment...
lectura, COFUC, etc., es que dicen que las tiene Hacienda. ¿Qué
dicen estas auditorias para que las tenga usted y no estén en su
momento y no las tenga yo? Otras, como es el..., lo voy a decir
en un momento, el IBISEC. El IBISEC, que ayer presumía el
presidente del Gobierno que había hecho la mayor cantidad de
inversiones del mundo, ¡ni siquiera las ha encargado! Estamos
preocupados, ¿sabe por qué? Porque por muchos discursos que
hagan ustedes, son opacos como la noche y menos transparentes
que el acero. Lo que tiene que hacer es remitir aquí y cumplir
con la ley. Cumplir con la ley y remitir a este parlamento lo que
le exigimos porque si no, no tendrán credibilidad, nadie les
escuchará y serán ustedes unos señores que no acompasan su
discurso con los hechos.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sr. Manera, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rodríguez, el primer que li
demanaria, a vostè i al seu grup, es que es coordinàs millor i li
ho explic. El dia 21 de maig, un altre diputat del seu grup va fer
la mateixa pregunta que vostè fa i ho va demanar a Intervenció
no empresa per empresa, ho va demanar correctament per
centralitzar la informació, les auditories dels darrers anys i li ho
hem enviat, Sr. Rodríguez. Li hem enviat també la informació
en data de 8 de juny, la informació disponible de les auditories
fins al moment de tenir-les enllestides. Evidentment, la resta
d’informació s’enviarà.

Sr. Rodríguez, els demanaria que també es coordinassin una
miqueta per evitar...

(Remor de veus)

...per evitar duplicitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades.

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

...i poder evitar duplicitat de feina. Vostè, Sr. Rodríguez, el
12 de juliol demana el mateix que un diputat del seu grup va
demanar dia 21 de maig, el mateix, exactament el mateix, si no
parlen entre vostès no és culpa nostra!, però, per favor, intentin
fer les coses com toca.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 4922/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a devolució de doblers a l'Estat.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 4922/10,
relativa a devolució de doblers a l’Estat, la formula el Sr.
Francesc Fiol del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la
paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyores diputats,
membres del Govern, el Diario de Mallorca de dia 12
d’octubre, dia que se celebra..., en fi, la festa de la unitat
d’Espanya aquí es deia “Baleares se convierte en la única
autonomía que ha de devolver dinero al Estado”, era el titular
d’aquella edició, d’aquell dia. Això significa per a aquells que
encara no ho han entès que del Fons de suficiència hem rebut,
presumptament, més doblers dels necessaris per fer funcionar el
nostre sistema públic.

Es va dir en un moment determinat que això no succeiria
mai pus quan es va aprovar el nou model de finançament, però
ens trobam ja en aquestes. De totes maneres, no crec que siguem
exclusivament nosaltres els que haguem de tornar doblers,
perquè realment fins a 726 milions que s’han de tornar al
sistema, si els haguéssim de tornar tots nosaltres, estaríem ben
arreglats! 

Per tant, és sorprenent que enguany que es diu que entra en
joc el cent per cent del sistema del nou model de finançament,
així es va dir: el pressupost de 2011, el sistema que inclou la
competitivitat i la cooperació, veim que hem de tornar -al
manco això és el que se’ns conta- doblers.

Diu el Sr. Manera, membre ilAlustre d’aquest govern, en unes
declaracions en aquest mitjà de comunicació que bé, que no es
fixa una quantitat exacta, queda un poquet enlaire, es dóna per
bo que puguin ser 200 milions els que hem de tornar. Crec que
el mes de juliols el Sr. Manera ha de tenir les previsions que fa
el Govern i que notifica sempre als governs autonòmics, de
quins seran els fons que s’hauran de tornar. Per tant, em sorprèn
que no se’ns pugui dir amb claredat -i jo li deman que ho faci
avui, per favor- quins són els recursos que s’han de tornar a
través del Fons de suficiència. 

Llavors se’ns va dir que també aquests recursos, si s’havien
de tornar, quedarien compensats amb el Fons de competitivitat.
El Fons de competitivitat ens tornarà el doblers, però sembla -
corregeixi’m si no és així- que enguany als Pressuposts
Generals de l’Estat no figura el Fons de competitivitat. Per tant,
expliqui’m, Sr. Manera, quina és la situació perquè jo mateix
estic confós i estic segur que molta gent de l’opinió pública està
confosa. Esperam que vostè sigui capaç d’aclarir aquesta
qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. El primer que li he de dir, Sr. Fiol,
és que totes les comunitats autònomes, absolutament totes,
contribueixen al sistema de finançament. No és cert que n’hi
hagi només una que contribueixi i les altres, no. Totes hi
contribueixen. Evidentment, totes hi contribueixen per la seva
capacitat fiscal i per la seva contribució, que de fet ha
augmentat del 30 i escaig per cent, el 50% a IVA i IRPF i el
58% en impostos especials. 

Per tant, la primera afirmació de la pregunta és falsa, no és
cert que només sigui Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Fiol, vol fer ús de la paraula?
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Com que el conseller d’Hisenda es nega
a dir a aquesta cambra el que li estic demanant, quins doblers li
ha dit el ministeri que ha de tornar a aquest fons de suficiència
perquè ens n’han donat de més, segons el criteri del ministeri,
anuncio naturalment la presentació d’una interpelAlació urgent
i immediata perquè aquesta cambra tengui dret a saber quin és
l’estat d’aquesta qüestió. Les coses no estan tan bé com vostès
les varen explicar i les varen pintar. Li he de dir que seran més
els recursos que haurem de tornar dels que vostè mateix sotto
voce ha reconegut en aquestes declaracions que surten al Diari
de Mallorca. 

Ja en parlarem de tot això perquè ara no tenc temps, però li
anuncio una interpelAlació per demostrar que no diuen la veritat
sobre aquesta qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Sr. Fiol, la interpelAlació que vulgui, no hi ha
cap problema. No, no hi ha... només faltaria, evidentment!
L’únic... No, no, no cal que me les doni, és així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

Per favor, tranquilAlitat. A veure, les comunitats autònomes,
en el cas específic de Balears, Balears intervé aportant recursos
amb dos instruments que són el Fons de garantia i el Fons de
suficiència. Fons de garantia, hi intervé Balears, hi intervé
Aragó, hi intervé La Rioja, hi intervé Madrid, hi intervé
València, hi intervé Catalunya. Per tant, totes les comunitats que
li he dit hi aporten recursos. Al Fons de suficiència, que sap que
és la diferència entre la recaptació que fa una comunitat
autònoma i les necessitats, aplicada la partida del nou sistema
amb recursos nous i amb l’actualització de la població,
evidentment Balears té un fons de suficiència negatiu, igual que
la comunitat valenciana. Se n’obliden de dir-ho, això. La
comunitat valenciana també té fons de suficiència negatiu. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyors diputats.

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

Però també s’oblida d’una cosa, només cita el model de
finançament de manera esbiaixada, Sr. Fiol, jo això.., li puc que
dir que em decep, de vostè, perquè del... deixi’m acabar, per
favor, del model de finançament, vostè només agafa el que li
convé, perquè el Fons de competitivitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol.

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

... i el Fons de suficiència garantia el finançament per càpita
de les comunitats autònomes i s’oblida de la disposició
addicional tercera que indica que aquelles comunitats que
tenguin fons de suficiència negatiu i no arribin a la mitjana del
finançament per càpita l’assoliran. 

Quina és la quantitat? Ho sabrem quan es liquidi el sistema,
Sr. Fiol. Sí, senyor, això és així i sembla mentida que vostès no
ho sàpiguen. Els sistemes de finançament com els avançaments
i les bestretes tributàries es liquiden als dos anys, Sr. Fiol, és
que em sembla mentida que vostè em faci aquesta pregunta.
Faci la interpelAlació i en parlarem! Faci la interpelAlació, però
per l’amor de Déu, estudiï el sistema de finançament, per favor,
el primer de tot, eh?

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 4625/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació dels descomptes per a
residents.

La següent pregunta RGE núm. 4625/10 és ajornada del Ple
de dia 28 de setembre, és relativa a eliminació dels descomptes
per als residents, la formula el Sr. Antoni Pastor del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns moments hem rebut
una lliçó de coordinació al Grup Parlamentari Popular, ara
veurem com es coordina vostè amb el Govern de Madrid, si li
sembla. Ens agradaria saber quan va tenir constància vostè de
la intenció del ministre de Foment de rebaixar en aquest cas els
descomptes aeris, després del serial que vàrem viure durant una
setmana amb declaracions del ministre, amb viatges seus i del
seu company de Govern a Madrid, amb posterior visita en clau
de campanya del ministre Blanco.

Ens agradaria saber quan va tenir constància de les
intencions del ministeri. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Antich, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, el mes de
juliol hi va haver una comissió mixta on el ministeri va parlar
d’aquest tema sense assegurar res absolutament. Tots els
representants, tant el representant del Govern com el
representant dels consells insulars que va a aquesta comissió
mixta, els varen expressar clarament que no estaven d’acord en
aquest tema i aquesta ha estat la dinàmica que hem seguit en
totes i cadascuna de les reunions que s’han fet en aquesta
qüestió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Es veu que no va informar els seus
companys de govern perquè varen mostrar una gran sorpresa
quan el ministre ho va anunciar. Aquesta pregunta que podria
haver perdut actualitat després d’haver visitat, en aquest cas, el
ministre Blanco l’illa de Mallorca, no l’ha perduda, Sr.
President, perquè si en té coneixement des de fa temps, ens
agradaria saber què ha fet respecte d’això, com ha permès que
als pressuposts generals de l’Estat, que això és l’important, hi
hagi 11 milions d’euros menys que al pressupost de l’any
passat. 

Per a nosaltres, Sr. President, és una preocupació que
compartim amb vostès i pensam que vostè ha mostrat interès a
arreglar-la, però que no ho ha fet, només té un significat, és a
dir, ens preocupa arribar amb aquest descompte fins a les
eleccions, després ja veurem què passa. Aquesta quantitat
segurament no bastarà i, què farem després?, ens agradaria
saber-ho, què ha fet vostè per garantir això?, pensa que encara
es modificaran els pressupostos generals de l’Estat i es
mantendrà la quantia que va ser necessària l’any passat? Pensa
això? Perquè si no, Sr. President, pensam que ha estat una
irresponsabilitat anunciar que es mantendran els descomptes
sense que hi hagi els doblers. 

Ens agradaria saber què pensa fer vostè. No es pot
conformar a arribar a les eleccions sense aquest problema,
deixant passar què és el que passarà després. Necessita donar
una solució i l’única solució, Sr. President, és que el Govern
mantengui la mateixa quantitat als Pressuposts Generals de
l’Estat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor, els meus socis
estaven perfectament representats dins la comissió mixta, Sr.
Pastor, per tant, hi eren al mes de juliol i ells, en representació
del Govern, varen expressar precisament el rebuig a aquesta
situació.

Miri, la gran solució d’aquest tema no és només si hi ha 11
milions més o 11 milions menys, la gran solució d’aquest tema
no és gastar exactament el que es va gastar l’any passat. La gran
solució d’aquest tema passa perquè es gasti menys que l’any
passat, des de les arques de l’Estat i a la vegada des de la meitat
del que han de pagar els nostres ciutadans i ciutadanes, perquè
el que és una realitat és que en aquests moments els nostres
ciutadans i ciutadanes en segons quines tarifes paguen un preu
totalment desmesurat i no em conform que l’Estat per la mera
qüestió d’aportar doblers a la comunitat autònoma pagui una
meitat molt elevada si els meus ciutadans i ciutadanes han de
pagar una meitat molt elevada.

Per tant, el compromís del Govern de l’Estat és arreglar les
dues situacions: una, mantenir el 50% i l’altra, que els nostres
ciutadans i ciutadanes, de la meitat que paguin, en paguin
menys doblers. Això ha de dur com a fruit que efectivament
l’Estat també aporti menys doblers.

Per tant, no estic gens preocupat per aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.16) Pregunta RGE núm. 4925/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 4925/10,
relativa a Projecte de Llei de pressupostos generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011, la formula
el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Diputat, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ens sorprèn,
és a dir, la seva capacitat de no preocupar-se per les coses, si
això no li preocupa, ja ens dirà què li preocupa; que es
prorroguin els pressupostos, no li preocupa; que hi hagi menys
doblers als descomptes aeris, no li preocupa; ja ens dirà si pot
què és el que li preocupa.

Ens agradaria saber, Sr. President, perquè hem sentit
declaracions seves i del seu conseller, sobre el fet que no pensen
-si no s’arriba a un acord- entrar els pressuposts en aquest
parlament. Ens agradaria saber si això és veritat, pensam que no
ha de ser veritat, pensam que ha de ser una confusió; ens
agradaria saber, que ens digués quin dia ens entrarà els
pressuposts en aquest parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. President, té la paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor, veig que ens fa
unes preguntes escrites i unes altres aquí. El primer que li he de
dir en relació amb els pressupostos és que en aquests moments
hem fixat ja reunions amb vostès per veure com els podem
consensuar i la primera gran feina que s’ha de fer en relació
amb el tema dels pressuposts és intentar consensuar-los. En
principi, feim feina en aquesta direcció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, l’ha afectat el virus del consens darrerament,
perquè no havia cridat mai aquest grup per consensuar el
pressupost en cap exercici pressupostari i ara li ha pegat, bé, ja
ens va bé, Sr. President, ens va bé.

El que ens preocupa és que vol governar aquesta comunitat
d’esquena al Parlament. La Llei de finances de les Illes Balears
diu al seu article 40 que vostès han d’entrar els pressuposts a
aquest parlament, i vostè no pot utilitzar l’amenaça de no
consensuar els pressupost per no registrar aquest document,
aquesta llei, en el Parlament de les Illes Balears.

Sr. President...

(Remor de veus)

...vostè ha de governar així com toca, i a vostè li correspon
i té l’obligació d’entrar els pressuposts a aquest parlament
perquè es puguin debatre; això és la seva obligació, i la nostra
obligació serà presentar les esmenes corresponents per millorar
aquest text. Nosaltres no tenim cap obligació ni una de
consensuar res amb vostè abans que això entri i ho coneguem,
perquè vostè ha cridat avui al Partit Popular a les nou i mitja del
matí, perquè jo li feia la pregunta a les onze i mitja del matí, i
això no són maneres de fer les coses.

(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Vostè ha tengut molt de temps per cridar el Partit Popular
per consensuar els pressuposts i ho ha fet justament, justament,
el dia que jo li faig una pregunta en aquest parlament. 

La seva responsabilitat, Sr. President, és governar de cara als
ciutadans, i jo crec que aquest fòrum és l’adequat. O vostè pensa
que és el contrari?, vostè pensa que no representam la voluntat
del poble de les Illes Balears? Idò el que ha de fer vostè és
entrar el pressupost en aquest parlament i sortirà el pressupost
que volia la majoria de ciutadans d’aquesta comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Aldarull a la sala i 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. Vegem si ens
aclarim perquè vostè ara em diu que m’ha pegat el virus del
consens i vostè em va demanar que ens asseguéssim per veure
si podíem consensuar...; és que jo arribarà un moment que no
els entendré. Jo no he cridat, nosaltres no hem cridat avui les
nou i mitja, cridàrem ahir, i vostè avui matí encara a una ràdio...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat...

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

...vostè avui matí encara a una ràdio deia que no els havíem
cridat. Serà vera el que diu el Sr. Manera, que vostès amb vostès
no parlen. I no ho trob rar, perquè, la veritat, amb el que es veu,
efectivament no parlen, i això també és molt preocupant, ja que
diu vostè que jo no em preocup de res. Crec que és molt
preocupant tenir l’oposició així.

Per tant el que farem ara en aquest moment serà asseure’ns
i veure les possibilitats que efectivament hi hagi un consens. 

I llavors en relació al tema pressupost, si hi ha pressupost o
no, el Govern decidirà si prorroga o no prorroga, que això qui
ho decideix és el Govern de la comunitat autònoma, i qui ha de
governar és el Govern...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats...

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

...de la comunitat autònoma!

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats..., senyors diputats!
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):

Això és el que farà aquest govern, Sr. Pastor, li agradi o no
li agradi. Primer de tot mirarem que hi ha hagi un gran acord, i
en segon lloc el que farem serà decidir si prorrogam o no
prorrogam els pressuposts de la comunitat autònoma, que això
és...

(Continua la remor de veus)

...és tan democràtic com qualsevol altra cosa. Moltes
gràcies, Sr. Pastor.

(Més remor de veus i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, una mica de silenci. Jo
comprenc que a vegades hi ha respostes que no agradin a un o
a altre grup, però el que els demanaria és que escoltassin
almanco les respostes quan es fa una determinada pregunta.

Passarem, seguidament...

(Continua la remor de veus)

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Ordenació
Territorial del Projecte de llei RGE núm. 15201/09,
d'ordenació del transport marítim de les Illes Balears.

Passarem seguidament al debat del dictamen del Projecte de
llei RGE 15201/09, d’ordenació del transport marítim de les
Illes Balears. S’hi ha presentat un document amb correccions
tècniques i gramaticals del qual estan assabentats tots els
membres dels diversos grups parlamentaris.

A aquest dictamen no es mantenen esmenes i no s’hi ha
presentat cap vot particular. Per presentar-lo vol fer ús de la
paraula el representant del Govern? Sr. Vicens, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
avui es preveu aprovar el Projecte de llei d’ordenació del
transport marítim de les Illes Balears.

En primer lloc, com a conseller de Medi Ambient i Mobilitat
d’aquest govern, m’agradaria esmenar l’enorme importància
que té aquest fet per a un país insular com és el nostre, que té en
les comunicacions aèries i marítimes una prioritat estratègica
indiscutible. Però abans de destacar els beneficis que ens pot
portar aquesta llei, vull ressaltar la possibilitat que s’aprovi per
unanimitat i agrair, en conseqüència, la disposició i el treball
que han fet tots els grups polítics per arribar a un consens en una
matèria tan important per a les nostres illes. Vull agrair també,
igualment, l’eficient treball fet pel president de la ponència i, en
general, la bona predisposició que s’ha produït des del principi
per part de tots els grups i ponents per cercar un punt d’acord
necessari.

Totes les esmenes presentades, com saben vostès, pels grups
a aquest projecte de llei han estat aprovades, transaccionades o
retirades. El text recull sens dubte les aportacions de tots els
grups polítics, dels consells insulars, i també prèviament de
molts sectors i entitats relacionats amb el transport marítim,
representats en gran part a la Mesa de transport marítim de les
Illes Balears que, com saben vostès, ha estat una mesa creada i
desenvolupada per la conselleria en aquesta mateixa legislatura.

Senyores i senyors diputats, a tall de resum el projecte de
llei pretén establir un marc normatiu per al transport marítim
entre illes, el transport interinsular, que és competència
exclusiva de les Illes Balears. Vol establir el marc jurídic
general en el qual es concilia la llibertat de prestació de serveis
de transport marítim atenent els principis de liberalització del
transport marítim a la Unió Europea amb la necessitat de
comptar les Illes Balears amb un transport marítim regular de
passatgers i mercaderies suficient i eficaç, que en garanteixi la
integració territorial, social i econòmica.

L’article 30.6 del nostre Estatut d’Autonomia estableix la
competència exclusiva en matèria de transport marítim entre
ports o punts de la comunitat autònoma. Les Illes Balears, 27
anys després de l’aprovació d’aquest estatut,
incomprensiblement encara no tenien una normativa pròpia en
transport marítim entre illes, essent el transport marítim, com he
dit abans, una comunicació tan estratègica per a nosaltres pel
que fa tant a transport de viatgers com de mercaderies. 

Si s’hagués de dir breument quins són els punts més
importants d’aquest projecte de llei en destacaria els següents:
en primer lloc permetrà al Govern fixar quines línies són
indispensables per al servei marítim entre illes, o sigui les línies
que anomenam estratègiques per satisfer les necessitats de
comunicació. De fet, i gràcies a les aportacions fetes, ja
s’especifiquen en el text les principals línies estratègiques, que
podran ser ampliades amb noves propostes per part del Govern.
En cas que es demostri insuficiència de servei, ja sigui de
connexions, de freqüències..., en aquestes línies bàsiques, es
podrà establir declaració d’obligació de servei públic, sempre
tenint en compte que no implicaran l’exclusivitat d’operador. En
últim extrem es podrà establir una contractació de servei públic
si encara el servei fos insuficient, i en aquest cas seria temporal
i amb exclusivitat d’operador.

D’altra banda per primera vegada s’estableix una normativa
relativa a drets i deures dels passatgers seguint els criteris fixats
per la futura directiva europea sobre drets de passatgers de
transport marítim, que ja està en tramitació molt avançada i que
d’alguna manera el Govern s’avança a aquesta directiva. En
certa manera podríem dir que s’equiparen els drets dels
passatgers amb un règim similar als passatgers del transport
aeri, drets i deures dels passatgers dins tres paràmetres jo diria
que bàsics: un, els drets generals de gaudir d’uns serveis de
transport marítim segurs, assequibles i de qualitat; en segon lloc
uns drets en casos de retards significatius, uns drets a ser
assistits per l’empresa naviliera que els faciliti menjar, begudes,
allotjament, sempre que sigui materialment possible, i el dret a
ser transportats a la seva destinació com més aviat millor; i, per
últim, sense renunciar al dret al transport, els passatgers podran
ser indemnitzats per un retard o una cancelAlació sempre aquests
no hagin estat ocasionats per circumstàncies excepcionals.
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El projecte de llei també fixa les potestats administratives de
control i sanció al transport marítim entre les illes. També
determina els documents necessaris i les mesures de control que
s’hauran d’establir, i també la funció inspectora que es
desenvoluparà i la tipificació d’infraccions i les sancions
corresponents.

Finalment vull destacar que aquesta norma permet establir
també el Registre balear de navilieres, és a dir, tant de les
empreses com dels serveis que prestin. Aquest fet també
possibilitarà, cosa que no hi era fins ara, possibilitarà a
l’administració autonòmica tenir coneixement detallat de les
línies de transport, de les empreses operadores, però també de
les capacitats de servei i també d’altres característiques que són
fonamentals per avaluar la qualitat i la suficiència del servei.

També no vull deixar de destacar un fet molt important, que
són les especificacions recollides tant en reconeixement de drets
com també en especificacions de freqüències i horaris mínims
que s’han fet, i que és important aquesta llei per als residents de
Formentera, l’única illa, al cap i a la fi, l’única illa que no es pot
comunicar amb les altres o amb el continent sense dependre
directament del transport marítim.

En definitiva, i per ser breu, senyores i senyors diputats, a la
fi les Illes Balears tendran, molts anys després d’allò que fos
possible, una normativa pròpia en matèria de transport marítim,
una normativa pròpia d’aquesta comunitat que permeti
l’ordenació, la reglamentació i la planificació del transport
marítim interinsular. Ara sí, en aquests moments, ara sí que
podem parlar amb propietat i coherència quan alguns asseguren
o argumenten que el transport marítim de viatgers i mercaderies
és, igual que el transport aeri, una qüestió estratègica per a la
societat i l’economia de les Illes Balears. Evidentment si era una
qüestió estratègica s’havia de tenir una llei pròpia en aquest
sentit.

Esperam que aquesta llei sigui un bon marc jurídic i una
bona eina per desenvolupar, si cal, les reglamentacions
oportunes per garantir unes connexions marítimes suficients i
també eficients entre les nostres illes i, a la vegada, que sigui
una norma adient per ajudar a desenvolupar encara més el sector
i millorar el sector navilier de transport a Balears, sempre amb
criteris evidentment de qualitat i de competitivitat.

Per acabar simplement des del Govern volem tornar a agrair
una vegada més la colAlaboració i la participació dels grups
polítics i dir-los que segur que avui, senyores i senyors diputats,
donam una gran passa per arribar a tenir unes bones
comunicacions entre les nostres illes i per la necessària cohesió
de país. Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Passarem al torn de fixació de posicions
de menor a major. Per part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament com ha assenyalat el conseller la primera
llei de transport marítim de les Illes Balears recull el reglament
comunitari, el 3577, i també recull un poc la llei estatal del 92
i la modificació posterior del 97, i ho vaig dir a comissió i ho
torn repetir avui: és una bona iniciativa del Govern balear, s’ha
de reconèixer, ha estat una bona iniciativa, però també s’ha de
reconèixer que ha estat millorada i completada de manera molt
especial per les esmenes del Partit Popular i del grup que
represent, unes molt generals, altres, evidentment, més
concretes.

He de dir també, i ho vaig dir a comissió i ho vull repetir
dins aquest auditori, la bona feina que ha fet el portaveu del
Partit Popular en aquesta llei. Crec que sense les seves
aportacions la llei no haguera estat les que tenim avui present i,
per tant, vull donar-li evidentment les gràcies i l’enhorabona.

Aspectes generals d’aquesta llei: obligacions específiques,
article 15, ja es recull a la directiva comunitària; establiment
d’obligacions de servei públic, article 16, també ho recull; i
contracte d’obligació de servei públic, article 22, que ja ho feim
servir, com el conseller també ha assenyalat, entre les Illes
Pitiüses. Aspectes nous, vostè també els citat i per a mi també
són molt, molt importants: article 14, línies d’interès estratègic,
la primera de totes que apareix és la línia entre Eivissa i
Formentera, per tant crec que és molt important assenyalar
quines són estratègiques i el nom ho diu tot. I també un article
o una disposició, o un contingut nou, que són els drets i les
obligacions dels passatgers; ho diu d’una manera molt
específica i molt detallada a l’article 25. Per tant jo crec que és
una bona forma de fer extensiva aquesta llei, a part de regular
navilieres, a part de regular viatges, a part de regular
connexions, també dóna una garantia als passatgers que facin
servir totes aquestes connexions que regula aquesta llei.

Tema inspecció i tema de control i tema de sancions. Molt
important, jo cada anys li faig esmena en els pressupostos i
enguany també la faré quant a les places d’inspectors marítims.
Sr. Conseller, la llei no servirà de res si no la feim complir i,
com és un aspecte molt evident, formi, creï o habiliti nous
inspectors o permeti, amb la forma jurídica que puguem, que els
consells ho facin; si els passatgers no senten el suport de
l’administració, l’apartat 25 de drets dels passatgers no serveis
de res, ho dic per experiència, des de dos punts de vista, de
responsable polític també i de passatger.

Vostè ho ha assenyalat i jo també ho vull repetir: el nou
capítol 4 bis de residents a Formentera i també a l’article 27 bis.
Jo crec que és la primera vegada que es posa damunt un paper
i dins una llei el nombre mínim de viatges entre Eivissa i
Formentera, i també jo crec que és la primera vegada que es
posa dins una llei que s’han de tenir en compte les connexions
d’Eivissa cap a l’exterior. Per tant enhorabona perquè era
necessari. Jo sempre que negociava amb les navilieres sempre
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em deien que no ho posava enlloc, els trajectes i tal; idò bé, ara
sí que ho posa. Per criteris tècnics i possibles canvis, com és
molt evident, i ho vàrem fer així a la comissió i a la ponència,
s’optà per posar les franges horàries a una disposició transitòria,
la segona bis. Correcte, no tenc res a dir i es farà així per
possibles canvis posteriors, però també és la primera vegada que
es posa això; les obligacions i els contractes, com vostè sap,
deien sempre criteris de regularitat, de freqüència, però mai
deien horaris o més concretament franges horàries, com s’ha
posat aquí. Per tant ara també ho diu.

Per tant i per anar acabant jo, amb tota la feina que s’ha fet,
crec que hem d’estar tots contents i per això parlam tots en un
torn de fixació de posicions, però aprofitant que la feina s’ha fet
bé, s’ha fet una feina en comissió i en ponència, crec que toca
acabar-la bé, i per tant jo li recomanaria o l’encoratjaria a fer un
reglament, que pertoca fer en aquesta llei, que defineix els
aspectes més concrets, defineix les franges horàries concretes,
evidentment a la transitòria fins que no tenguem aquest
reglament ho definirà la llei, però ara que estam ben encaminats
faria ja el reglament, evidentment amb el consens del Consell de
Formentera i agents socials i econòmics, com marca també la
llei, i el tema d’inspectors. Crec que és fonamental que la feina
que ha començat bé i avui també acabam parcialment s’acabi
definitivament amb un reglament.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. La Sra. Marián Suárez intervendrà en
els cinc minuts restants. Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, avui aprovam aquesta llei d’ordenació
del transport marítim de les Illes Balears; aprovam una llei feta
a partir d’un bon projecte que va presentar el Govern i
clarament millorat amb les aportacions dels grups parlamentaris.
En aquest sentit cal remarcar l’ànim conciliador de tots els
grups parlamentaris que ha permès la retirada d’algunes
esmenes, la transacció d’altres i la incorporació de la resta.
També el nostre reconeixement al coordinador de la ponència
d’aquesta llei. La conseqüència d’aquesta actitud, com ja s’ha
manifestat en altres ocasions durant la present legislatura,
permetrà l’aprovació d’aquesta llei amb la unanimitat de la
Cambra.

Des d’Eivissa pel Canvi feim per tant una valoració positiva
d’aquesta llei i passam a comentar breument els aspectes més
rellevant sense voluntat de ser exhaustius. En primer lloc
aquesta llei suposa implementar la competència exclusiva
recollida a l’article 30.6 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears. En segon lloc serà un instrument potent per al foment
del desenvolupament econòmic i la cohesió social de les Illes
Balears, ajudant a palAliar i a tenir molt presents els efectes de
la insularitat que ens defineix com a comunitat autònoma.
També aquesta llei, i partint del principi de la lliure prestació
dels serveis de transport marítim entre ports i punts del litoral de
les Illes, regula la imposició d’obligacions de servei públic en

casos d’insuficiència de les comunicacions marítimes o fins i tot
la subscripció d’un contracte de servei públic. A tals efectes
trobam fonamentals els articles que regulen les línies i els ports
d’interès estratègic, així com la declaració de servei públic.

D’altra banda aquesta llei fixa quins són els drets i deures
dels passatgers, tenint com a referència el reglament europeu
sobre la matèria. 

I aquesta llei recull, a més a més, la preocupació per la
protecció de l’ecosistema marí, de la fauna, de la flora, de la
qualitat de les aigües i les costes de l’arxipèlag, legitimant -i
trobam que això és important- que es puguin dur a terme, es
puguin implementar mesures específiques que siguin
necessàries per protegir el medi ambient pel qual es
desenvolupa el transport marítim.

Finalment, cal fer un esment especial a la disposició
transitòria en tant que estableix franges horàries mínimes per al
transport de Formentera, fins que es faci una regulació
definitiva amb el desenvolupament del reglament corresponent.

És per tot això que nosaltres votarem a favor d’aquesta llei
i és per tot això també que ens congratulam que la seva
aprovació es faci de manera unànime.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, hi ha intervenció? Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Una intervenció breu perquè
crec que el gruix de la feina està fet en ponència i en comissió
i avui simplement, per part del nostre grup, el que volíem era
felicitar-nos per aquest consens assolit; s’ha fet molta feina
prèvia; s’ha fet molta feina per part de tots els grups. Jo, com a
representant d’un grup que dóna suport al Govern i com a
representant, a més, del mateix grup del conseller que ha estat
l’impulsor d’aquesta llei, volia especialment expressar
l’agraïment als grups de l’oposició. En comissió ja vaig
singularitzar aquest agraïment en la persona del coordinador de
la ponència, el propi conseller ja ho ha fet, també ho ha fet
algun dels portaveus anteriors, per tant tampoc no insistiré.
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Però és veritat, i voldria deixar constància, que en el
moment que a una ponència es tria com a coordinador un
membre de l’oposició, per dir-ho així, en principi els grups que
donen suport al Govern ho viuen com a una contrarietat, però en
aquest cas no ho ha estat en absolut, perquè el coordinador de la
ponència ha mostrat un interès absolut perquè la llei surti
endavant, perquè surti bé i, a més, ho ha fet amb atenció al
detall, amb minuciositat i en bona part és el seu mèrit que hagi
sortit aquesta llei.

La llei de transport marítim regula, com ja han dit els
portaveus anteriors, una competència autonòmica, com és la
navegació entre illes, i per tant és una llei de gran importància
per a aquesta comunitat; és important per a Mallorca, ho és més,
entenem nosaltres, per a Menorca i per a Eivissa, i entenem, a
més, ja ho ha dit el portaveu anterior d’AIPF, que és d’una
importància singular per a Formentera, i nosaltres pensam que
aquesta especial rellevància que té aquesta llei per a Formentera
està recollit en aquest resultat final del consens que avui
aprovam tots els grups.

D’aquesta llei voldríem destacar simplement, perquè no fa
falta insistir en el seu contingut, que parteix, com no podia ser
d’una altra manera, del principi de la lliure prestació de serveis,
que és un imperatiu europeu, però al mateix temps, i aquest és
el seu aspecte principal, està molt atenta a garantir els drets dels
ciutadans i dels usuaris, a garantir la suficiència de les
comunicacions, a garantir el transport de les mercaderies i de
passatgers. I un dels elements molt importants i que també ja
s’han destacat són la fixació d’aquestes línies d’interès
estratègic, algunes de les quals ja fixa la pròpia llei que, al
mateix temps, faculta el Govern perquè en creï més.

La llei regula altres aspectes, com són els drets i deures dels
usuaris, com són les obligacions de les navilieres, com són les
facultats de control del Govern, com és un règim disciplinari, un
règim de sancions.

Voldríem afegir, simplement, que donam el nostre
assentiment a la versió que arriba avui finalment amb els darrers
retocs que han arribat per part dels serveis de la casa i repetir-
nos la felicitació per una llei que aprovarem amb el consens
unànime de tots els grups.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Breument, en primer lloc, evidentment, igual que han fet els
altres portaveus, crec que toca felicitar-nos per l’acord al qual
s’ha arribat en la tramitació d’aquesta llei.

Sobre el contingut no fa falta estendre-se gaire més, el
conseller ja ha dit allò que era més important, al marge que és
aquest un projecte, és aquesta una llei de la qual ja fa algun
temps que se’n parlant, i no tan sols parlant, sinó que se’n ve

treballant, s’hi ve negociant, i el que és més important, s’hi ve
consensuant.

És una llei que regula un sector on hi ha encara, entenem des
del nostre grup, un ample marge d’actuació en l’exercici d’unes
competències que són pròpies. És una llei que adquireix una
especial importància també a la nostra comunitat autònoma per
la seva peculiar conformació, tenim un territori repartit i
distribuït entre illes i això fa que l’exercici d’aquesta
competència de navegació entre els nostres ports sigui
important, rellevant i, per tant, una llei com aquesta necessària.

És una llei que arriba a diferents entitats, arriba a les
empreses implicades i afectades directament en aquesta
activitat, arriba a les administracions i arriba també, com no, als
propis usuaris d’aquest transport marítim. Afecta diferents
aspectes i sectors dins aquest transport marítim interinsular,
com són les activitats turística, recreativa o comercial.

Es tracta d’un text normatiu que en el seu moment va
presentar el Govern, que per part de l’oposició s’hi presentaren
nombroses esmenes i a partir d’aquell moment es va obrir un
ventall de reunions amb els responsables de la conselleria, molt
especialment amb la direcció general corresponent i directament
implicada, i el resultat d’aquesta feina ben feta és aquest
projecte que avui tenim a debat en aquest ple.

Un projecte que arriba a aquest ple d’una manera també
especial, perquè, fruit d’aquesta feina es poc habitual que arribi
en tramitació parlamentària un projecte de llei al ple, definitiu,
sense esmenes vives de cap tipus, ni vots particulars, i això és
el que passa en aquest cas.

Però, per anar acabant, com ha dit el conseller, fruit
d’aquesta feina i de les moltes esmenes presentades, varen ser
moltes d’elles transaccionades i acceptades per part dels seus
proposants, en aquest cas per part de l’oposició; altres varen ser
directament acceptades i la resta varen ser retirades. Això fa que
més d’una vintena dels articles hagin estat retocats mitjançant
aquestes esmenes, la qual cosa significa que entorn
aproximadament del 50% de l’articulat i del contingut d’aquesta
llei ha estat, repeteix, retocat degudament per aportació d’uns i
altres, no tan sols de l’oposició sinó, a partir d’aquesta feina,
també del propi Govern i dels grups que donam suport al
Govern.

Repeteix, i per acabar, felicitar-nos per aquest resultat final
i segurament l’aplicació d’aquesta llei ha d’aportar resultats
positius a tots els sectors implicats en aquest transport marítim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Pel Grup Parlamentari Popular, el Sr.
Huguet té la paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intent posar en silenci -
disculpi.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, efectivament, com han dit tots els que m’han precedit
en la intervenció respecte d’aquest punt, és una satisfacció per
al Grup Popular que incorporem al cos legislatiu de la comunitat
autònoma una llei que fa referència a una competència, el punt
6 de l’article 30 del nostre Estatut, i que, a més a més, havia
estat crec que fins a quatre litigis d’un navilier de les Illes
Balears vist en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Per
tant, hi ha l’exercici de la competència, hi ha també resoldre les
qüestions litigioses que suposen el fet que hi hagi llibertat de
prestació de serveis en aquesta activitat i hi ha també la
necessitat de garantir que la comunicació marítima entre les
illes estigui ben regulada i faculti el Govern o exigeixi, en
aquest cas, al Govern -vull recordar que allà on posava “podrà”
diem “haurà de”-, el Govern garanteixi aquesta comunicació, en
definitiva, uns drets importantíssims per a persones que són, a
més de ciutadans, ciutadans insulars.

I en aquest aspecte, efectivament, tal vegada el que hem
incorporat en el Parlament més significatiu respecte del projecte
presentat pel Govern és l’establiment dins la pròpia llei de les
línies d’interès estratègic i de les instalAlacions portuàries
necessàries perquè aquestes línies puguin funcionar, i també els
drets específics per als residents de l’illa de Formentera, ja que
la llei necessitava, segons hem entès tots els que hi hem
participat en ponència i en comissió, cenyir-la a una realitat
física i material dels ciutadans habitants de les nostres illes. No
he d’explicar que Formentera o es comunica marítimament o no
hi ha possibilitat que es comuniqui i, per tant, aquest dret
específic està més que justificat.

També em satisfà, faig un repàs de les millores que en el text
presentat pel Govern han incorporat els ponents, aquelles que
són una addicional, doncs mesures per a la modernització,
l’eficiència i l’economia administratives, sempre important en
qualsevol relació entre els administrats i l’administració; les
mesures de foment d’implantació de sistemes de gestió de
qualitat ambiental també en aquest món, i naturalment demanar
la ratificació de les bonificacions als usuaris i simplificar el
sistema.

La disposició transitòria que garanteix un mínim de les
freqüències, que és el que actualment hi ha vigent entre Eivissa
i Formentera, i demanar per tant al Govern que pugui millorar
açò a través del reglament, jo diria que són les qüestions que, de
qualque manera, han afectat el text original, però convençut que
es fa millorant i pensant, òbviament, en el benefici i en
l’exercici dels drets dels ciutadans.

He de dir, perquè la intervenció meva vol ser molt curta, que
desig, Sr. Conseller, que no hagin de posar les sancions en els
seus graus màxims, no hi vam presentar esmenes, però una,
perquè se’n facin idea els membres que no ho han llegit, els
membres de la cambra que no ho hagin llegit, una sanció lleu
pot estar entre els 0 i els 5.000 euros; són molts doblers 5.000
euros en els temps que corren, i en qualsevol ciutadà afectat per
una infracció, jo esper que no hagi de veure cap ciutadà afectat

per aquest tipus de sanció, sinó tot el contrari, es vegin la major
part d’ells beneficiats per aquesta regulació.

I per acabar, vull fer, vull que facem tots els diputats, la
cambra en general, un poc de mea culpa; he repassat els dies
passats quan va ser l’acord del Consell de Govern que aprovava
aquesta llei, va ser dia 20 de novembre de l’any passat, és a dir
que demà hi faltarà un més perquè faci un any; una llei que ha
cercat sempre per tots els grups el consens en la participació,
efectivament de la directora general i dels serveis jurídics de la
pròpia conselleria, però que haguem tardat, entre l’aprovació en
el Consell de Govern, i l’aprovació en el Ple d’aquesta llei
exactament onze mesos, vol dir que ens hem d’esforçar que açò
no es repeteixi i les coses surtin el més aviat possible, sobretot
si, com hem fet tots, ens omplim la boca que fem feina per als
ciutadans i el que volem és que estiguin millor. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. A continuació, correspon passar a la
votació del títol del projecte, de l’índex, de l’exposició de
motius, de l’articulat, de les disposicions addicionals i
transitòries, de la disposició derogatòria única i de les
disposicions finals, segons el text del dictamen.

Escoltades les diverses intervencions, es pot donar aprovat
per assentiment?

Per tant, es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei d’ordenació del transport marítim de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 4245/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb el Pla de reconversió integral de la Platja de
Palma.

A continuació, passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 4245/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern respecte del Pla de reconversió
integral de la Platja de Palma. En nom del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rodríguez.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, té la paraula.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
estos momentos voy a interpelar al Gobierno sobre la política
que aplica el Consorcio de la Playa de Palma. Represento a mi
partido, hablo en nombre de mi partido, del grupo
parlamentario, pero los diputados tienen derecho individual a
pedir al Gobierno y a preguntar al Gobierno lo que quieran en
comisión, en el pleno del Parlamento y a solicitar la
documentación que haga falta, es un derecho individual y no
hay que coordinarse con nadie, ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... ésto por si alguien tiene duda del tema éste.

El pasado 27 de julio el Parlament -sí, sí, por lo que han
dicho antes y habían aplaudido, por eso, es un derecho
individual de cada diputado de pedir al Gobierno
documentación o lo que le haga falta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, per favor.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

El pasado 27 de julio este Parlament aprobó la Proposición
de ley 3160, relativa a medidas para la revalorización integral
de la Playa de Palma, una norma que contó con la unanimidad
de todas las fuerzas políticas de este Parlament, como expresión
pública del interés de todos los grupos parlamentarios en hacer
posible esta añorada revalorización que precisaba de un amplio
consenso, en este caso unanimidad. Consenso que no fue fruto
de la casualidad, sino que fue ampliamente trabajado, puesto
que si bien la ley fue aprobada por lectura única, su texto se vio
rigurosamente trabajado, puesto que fue preciso redactar hasta
34 versiones de la misma hasta llegar a la última que se aprobó.

Por lo tanto, hemos de tener en cuenta todo el trayecto
recorrido desde que se empezó a hablar de la ley hasta que la
aprobó este Parlamento, y que se hizo a través de numerosas
sesiones de trabajo, presididas por el consenso, la voluntad de
negociación y el pacto entre todos, fruto del cual nació la norma
legal que fue aprobada por este Parlamento de forma unánime.

En su intervención, la Sra. Esperanza Marí del Grupo Mixto,
ponía énfasis en destacar que el plan está pensado con criterios
de modernización, pero también con criterios de sostenibilidad,
se trata de evitar el crecimiento desbocado y el consumo de
territorio que se ha producido durante estas últimas décadas. Por
estos motivos se prima la rehabilitación -vuelvo a repetir-, se
prima la rehabilitación sobre el crecimiento. Asimismo, se
tendrá en cuenta la tipología de la edificación y se reducirá el
impacto ambiental y climático.

El Sr. Melià, que intervenía en nombre Unió Mallorquina,
también hizo referencia, en su toma de posición en el debate, en
que es evidente, y lo decíamos el viernes en la presentación
pública que hicimos del acuerdo de todas las fuerzas políticas,
que nuestro turismo, la principal industria del país, tiene algunos
problemas que debe superar; problemas sobretodo relacionados
con la falta de rentabilidad de los establecimientos turísticos y

de la falta de competitividad. Si estas reformas y estas piezas
que desde los poderes públicos podemos impulsar ayudan a
conseguir más rentabilidad, bienvenidas sean y tendrán el apoyo
de Unió Mallorquina.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Barceló, ponía énfasis en otra
parte del acuerdo, que me gustaría le prestaran mucha atención:
el consenso que se ha seguido entre todos los partidos políticos
para el objetivo compartido de la remodelación y para el
objetivo del impulso de la presente ley, y creemos que este
consenso se tiene que mantener en la concreción del proyecto.
No hay cheques en blanco, sino voluntad de hacer un trabajo
juntos, participación, participación de todos los sectores
implicados, no sólo de las administraciones públicas,
lógicamente competente, sino también de los sectores
económico, hotelero, comercial, restauración, etcétera, y
también de los vecinos, y de las entidades, y transparencia,
transparencia en todas y cada una de las decisiones que se
tomen.

En su intervención, el Sr. Diéguez, del Grupo Socialista,
decía: y nuestro segundo objetivo debe ser mantener el consenso
durante todo el proceso, no será un camino fácil, no será en
absoluto un camino fácil el que tiene ante sí el consorcio.
Cuando se apaguen estos focos y se diluya el brillo de estos
momentos, cuando comiencen las obras, cuando se salga a pie
a la calle habrá momentos difíciles, no nos engañemos.

Y el portavoz nuestro, Antoni Pastor del Partido Popular,
manifestó que pensamos que es necesaria una planificación y
además el consenso, pero también la participación de todo el
sector implicado, restauradores, personas que tienen comercios,
hoteleros, sindicatos, trabajadores, que son los que realmente se
juegan más. Los políticos aquí hacemos las leyes, pero los que
se la juegan son precisamente los que invertirán, por lo tanto
apoyo. Pero también pedimos que se les escuche, tanto a
empresarios como a los trabajadores. A partir de aquí creo que
quedan muchas cosas por hacer, pero sobretodo queda una, ser
capaces de dialogar, ser capaces de continuar llegando a
acuerdos, porque pueden estar seguros que yo creo que es lo que
la ciudadanía nos pide: ser capaces en los momentos difíciles,
y sobretodo en los momentos en los que se debe tener
responsabilidad, tanto en el Gobierno como en la oposición, es
lo que la gente nos pide.

El 7 de julio de 2007, remontándonos un poco más atrás, se
convocó un concurso internacional de ideas para la reconversión
de la Playa de Palma, al que fueron admitidos 25 equipos, 26,
aunque uno no cumplió su reglamento, y en el que el jurado
acuerda elegir, por unanimidad, el denominado West 8, dirigido
por Adriaan Geuze, según consta en el acta de 14 de febrero del
2008. El jurado en dicha acta, motiva el por qué de la misma y
motiva el por qué del acuerdo de la adjudicación y especifica
que el proyecto ganador, al cual podemos denominar como
avance de planeamiento, diversos puntos, destaca uno de ellos.
Destaca que en Can Pastilla se prevé la preservación del tejido
actual, limitando futuros desarrollos a la continuación de la
tipologías edificatorias existentes. Por esto motivo se le
adjudica el concurso. ¡Que diferencia con lo que prevé para Can
Pastilla el plan que se encuentra rn exposición pública! ¡Que
gran diferencia entre un objetivo y lo que se ha proyectado!
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En definitiva, el plan de la Comisión de la Playa de Palma
pretende y prioriza entre sus objetivos, reconversión de la Playa
de Palma en un destino turístico sostenible de primera clase,
búsqueda de sinergias entre el carácter turístico de la área y el
modelo mediterráneo, ejemplificación de nuevas fórmulas
sostenibles de desarrollos urbanos, innovaciones en el
documento de planeamiento para tener una mejor capacidad de
acomodar nuevos desarrollos. El mismo autor del Master Plan,
el Sr. Geuze, plantea al consorcio y así es recogido en el acta de
4 de marzo del 2008, que con esponjamientos, es decir, con
derribos, el proyecto sería muy costoso y además de muy difícil
ejecución desde el punto de vista político. Por ello insiste en el
desarrollo de una norma, que lentamente irá cambiando la
fisonomía de la zona, pero ya desde el punto de vista público y
no privado. Serán los inversores los que se encargaran de
realizar el cambio a una empresa pública-privada, que ponga el
valor del suelo. En definitiva, se trata de la regeneración del
espacio urbano sin llevar a cabo una recreación de la propiedad
actual que costaría mucho dinero, irá únicamente encaminado
a futuros desarrollos.

El consorcio edita una publicación, 'rsta, en la que invierte
60.000 euros. Lo denomina Plan de acción integral y que en su
capítulo 4 dedica a la gobernanza, que establece un protocolo de
actuaciones para conseguir el consenso con los actores clave de
la revalorización de la Playa de Palma. Es decir, el pacto con las
organizaciones políticas, el acuerdo con las cinco instituciones
que conforman el consorcio, el compromiso empresarial y
sindical y la adhesión de la ciudadanía al proyecto. Algo no ha
funcionado porque ninguno de los cuatro actores claves está
conforme con el documento que se encuentra actualmente en
exposición pública. Es decir, hoy el Grupo Parlamentario
Popular pide explicaciones de cómo es posible aprobar un
documento que carece del más mínimo consenso antes de ser
sometido a información pública. Hoy el Grupo Popular pide al
Ejecutivo que responda ante esta cámara si sus representantes
que en número de ocho miembros del Partido Socialista en las
instituciones votaron, si sabían o conocían el documento que se
ponía en marcha, cuando a continuación el mes de agosto todos
dijeron que no lo conocían, el contenido del documento que se
halla en exposición pública.

Hoy, en definitiva, el Grupo Parlamentario Popular, que
sigue apoyando el espíritu y la letra de la ley aprobada por este
parlamento, solicita al Govern, quien ostenta la presidencia del
consorcio, ¿por qué hay propuestas que han sido rechazadas (...)
master plan del ganador, como son los esponjamientos urbanos,
y en cambio otras que iban en el proyecto que fueron
descartados, figuran como grandes actuaciones en el Plan de la
Playa de Palma? Espero que por parte del ejecutivo haya una
explicación sobre todo esto, que pueda llegar a los afectados por
este plan, desde esta sala, la voluntad del consorcio de
posibilitar primero la instalación en la Playa de Palma de
nuevos incentivos que potencien este destino en el mercado
europeo. 

Después posibilitar la mejora de la planta hotelera en
condiciones que la misma sea convertida por los empresarios
con viabilidad económica. En tercer lugar, mejorar la oferta
complementaria, auténtica diferencia entre otras zonas de
destino turístico de la Playa de Palma, para que la misma siga
en vanguardia complementado la fortaleza de este destino
turístico. En cuarta posición, propiciar que el comercio,
especialmente el souvenir, sea también un segmento a
revalorizar para que actúe como complemento de nuestro
destino turístico. En quinto lugar, establecer las medidas
adecuadas que hagan viable e interesante la realización de
viviendas y edificios, lo que sin duda contribuirá a mejorar la
imagen de destino turístico. Y por último y finalmente,
establecimiento de un plan que permita la adquisición de
edificios, viviendas y establecimientos turísticos, para así poder
mejorar el cumplimiento del objetivo del consorcio que se ha
propuesto en la reconstrucción del proyecto de la Playa de
Palma.

Esto es lo que pedimos, esto es lo que exigimos, esto es lo
que deseamos, que nos pongamos de acuerdo, pero que este
acuerdo sea sobre la voluntad y el interés de las personas que
son los que tienen derecho en la Playa de Palma, tener en cuenta
sus opiniones y evidentemente posibilitar que esa mejora no sea
a costa de nadie.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Govern la Sra. Barceló.
Sra. Barceló, té la paraula.

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

Molt bon dia Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Intentaré donar resposta evidentment a l’exposició que
ha fet avui el portaveu del Partit Popular. M’agradaria començar
també assenyalant algunes consideracions, evidentment per
arribar a les respostes que aquí ens demanen. Obligatòriament
crec que hem de començar assenyalant que la crisi econòmica
que vivim avui ha visualitzat i ha posat de manifest els
problemes estructurals de la nostra economia i d’una manera
molt especial els problemes estructurals del nostre producte
turístic. I hem de ser capaços obligatòriament com a comunitat,
no només de resoldre, sinó de liderar les respostes, de liderar
una veritable millora i transformació del nostre model turístic.
Avui fer front a aquests problemes estructurals des del lideratge
en el model turístic és ja una urgència. Una urgència perquè
davant la competència de les noves destinacions avui
consolidades, ahir emergents, que no només tenen una oferta de
qualitat, sinó que a més a més tenen una estructura de costos
que permeten preus molt baixos, sinó que també aposten per
sostenibilitats ambientals, socials, culturals, donant resposta
d’una manera molt clara a les noves exigències dels mercats i
els turistes.
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El projecte dins aquest marc de la revaloració de la Platja de
Palma representa en si mateix el canvi necessari en el model
turístic i reuneix a aquests efectes tots els ingredients. Un
producte turístic punter durant dècades, que abanderà
l’anomenat boom turístic de mitjans segle passat i que avui es
troba àmpliament superat per la natural evolució entre oferta i
demanda i la pròpia dinàmica de l’entorn mediambiental. Es
tracta obligatòriament i sense moltes demores, a adaptar el
producte per millorar la competitivitat. Construir una marca,
com bé deia també el portaveu del Partit Popular, potent que es
promocioni adequadament a l’exterior i dotar de sostenibilitat
el nostre entorn, la nostra pròpia economia i empresa i qualitat
de vida a tots els ciutadans que viuen allà. Açò és fer una passa
a favor del canvi i d’un canvi en aquest sentit radical de millora
de la qualitat, o l’altra opció, tancar-nos en una espiral de
deteriorament progressiu tant en la qualitat, la sostenibilitat, la
rendibilitat i en definitiva també amb tots els efectes que té
damunt el mercat laboral.

Platja de Palma per tant, és un projecte, que tots consideram,
n’estic convençuda, un projecte en majúscules. És, i així s’ha
volgut fer durant tant de temps de parlar-ne, el símbol del canvi,
la gran oportunitat de transformació econòmica i social en el si
de la nostra comunitat, com a model turístic, però també cap a
fora per recuperar aquest lideratge turístic del canvi, a Espanya,
a Europa i al món. I Platja de Palma també avui hem
d’assenyalar que compta amb pressupost, que compta com molt
bé s’ha dit amb un marc jurídic aprovat per unanimitat. Compta
amb el suport d’onze convenis signats amb l’administració de
l’Estat. Compta amb un Pla d’acció integral, documents
d’accions estratègiques que defineixen fins a 29 programes i 98
accions, on hi han participat un gran nombre de ciutadans i
també equips de primer ordre. I sobretot compta, com molt bé
s’ha dit, amb una voluntat institucional, política, empresarial i
social d’acord. 

Una voluntat d’acord que té o es fonamenta, jo crec que
també açò és obligat, en aquests objectius que ens vàrem marcar
amb el pla: canvi de model, millora de l’entorn i qualitat de vida
dels ciutadans que hi viuen. Per tant, tenim molt i ben fet. Hem
fet -i repetim- tots aquests elements, molta feina que
vertaderament hem aconseguit que es pugui visualitzar. I
malgrat tota la feina feta, tot l’esforç colAlectiu que suposa
cadascuna d’aquestes qüestions que hem citat d’una manera
molt ràpida i que com molt bé ha dit, cada acord, la llei, el
Master Plan, el Pla d’estratègia, tot allò que són els convenis
signats amb l’Administració de l’Estat, cadascuna d’aquestes
actuacions ha suposat hores i esforç de molta gent, no només
per part de l’equip responsable del Master Plan, sinó també
evidentment d’entitats, partits polítics i institucions. 

I malgrat tot açò, evidentment afloren les discrepàncies
grans i petites, entre tot el que implica aquest enrenou. Per tant,
alguna cosa ha fallat, és cert. I en aquest sentit ens hauríem de
demanar per què aquest compromís públic i privat
imprescindible per tirar endavant aquest projecte ha estat tan
feble. Per tant, estam obligats en aquests moments a dues coses,
autocrítica en primer lloc i en segon lloc recuperar l’acord. No
ens podem permetre, ni a nivell social ni a nivell econòmic, ni
com a país, la inacció, no actuar, perquè com hem dit al
principi, la no actuació suposa només fer passes enrera i d’una
manera ràpida. Per tant, ens hi jugam alguna cosa més, ens hi
jugam en aquest sentit entorn, economia, present i futur. Per

tant, en aquest sentit recuperar l’acord, fer-lo possible i sobretot,
fer-lo eficient és evidentment una obligatorietat i una prioritat.

I lligat a açò, evidentment, per arribar a aquest acord som
conscients que també hem de fer autocrítica perquè alguna cosa
ha fallat perquè la crispació s’hagi instaurat en aquest debat,
quan evidentment sortíem amb totes les ilAlusions del món i amb
tota aquesta perspectiva de ser aquest el projecte en majúscules,
que lideri el canvi turístic aquí i lideri aquest canvi de la
comunitat arreu d’Europa. Jo crec que hi ha dues qüestions que
ben segur hem pogut explicar malament, tot el que fa referència
i ha fet, perquè de fet, aquestes divergències sorgeixen amb la
presentació del PRI, del Pla de Reconversió Integral, del
document urbanístic que conforma els documents de
planejament municipal, drets i deures de propietaris, operacions
programes i terminis d’execució. 

A partir d’aquest document es generen aquestes
desconfiances i aquests desacords. M’agradaria constatar que
ben segur no han sabut explicar que aquesta aprovació inicial i
aquest PRI que es posa a debat, és vertaderament i
obligatòriament per ser un instrument urbanístic exposat
mitjançant exposició pública, és l’espai obligatori de
participació política, institucional entorn el document urbanístic.
Som conscients que el fet de tenir un instrument urbanístic,
difícilment es pot plantejar un acord previ a la seva sortida
pública. Aquesta és la majoria de vegades, sempre, procurar
l’acord previ. Però estam totalment convençuts perquè creim
obligatòriament en la "governança", que aquest període
d’exposició pública que té un termini fins dia 23 d’octubre, és
un procés de recuperació d’acord, un procés de participació
totalment lleial, per què no?, i un procés allà on haurem
d’establir, dibuixar, avaluar les respostes a totes les
participacions de tots els colAlectius privats que hi vulguin i que
està bé que hi participin.

En aquest sentit, fora posicionaments tancats, l’objectiu és
aconseguir el millor projecte, i el millor projecte és el que
respon als objectius establerts al principi. Un projecte que
vertaderament signifiqui canvi de model per millorar la
competitivitat turística de l’entorn. Un projecte que evidentment
millori l’entorn i la qualitat de vida de la gent que viu i fa feina
en aquest important espai. Aquests objectius que són
fonamentals i prioritaris, som conscients i per açò entenem
aquest procés d’exposició pública, com a tal a nivell de proposta
i de resposta, perquè sempre hi ha moltes maneres d’aconseguir-
ho. Aquelles frases fetes que moltes vegades deim els polítics,
que no pot ser d’una altra manera, sabem perfectament que no
és cert, són les moltes les maneres que ens poden dur a aquest
objectiu i que és per allò que feim feina i per allò que val la
pena tots els esforços que fins ara hem fet i que hem de ser
capaços de tornar a aglutinar.
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Per tant, volem deixar molt clar que allò que és prioritari són
els objectius de canvi, són els objectius de projecte en
majúscules i que vertaderament el disseny del projecte
urbanístic, que és l’instrument per aconseguir-ho, evidentment
es pot i ja ho hem assenyalat, modificable i que pot ser de
moltes maneres. Jo crec que fer entendre i explicar d’una
manera molt clara el paper d’exposició pública, de contingut de
participació que té aquest significat, evidentment aquest ha estat
un error perquè no es pot plantejar sota cap concepte en un
projecte transversal com aquest d’una manera aïllada. Sabent
que parlam d’urbanisme amb totes les limitacions que els
projectes i el planejament urbanístic significa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Barceló, ha d’acabar.

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

I en segon lloc, evidentment allò que fa referència a les
prioritats del pla. Evidentment té un contingut de millora com
hem dit de la competitivitat i hi ha moltes coses qüestions a les
quals es pot arribar a acords. La rehabilitació com a prioritat,
existeix també un projecte pilot, s’hi està treballant, no ho
podem oblidar, entorn a 18 edificis en aquest moment en
rehabilitacions d’habitatges per a la gent que hi viu. I
evidentment prioritat en el model econòmic, fer zones verdes,
fer inversions públiques moltes altres coses amb les quals
perfectament i obligatòriament ens hi hauríem de posar d’acord.

Per tant, ben segur que ens hem pogut equivocar en com es
planteja una exposició pública i sobretot també en fer aquest
acord entorn a les prioritats. Però n’estam molt convençuts dels
objectius d’aquest pla que obligatòriament i sense renúncies
hauríem de ser capaços de mantenir. Per tant, per damunt
l’acord, també és important no desviar-nos dels objectius, açò
és el més important. Els instruments per arribar-hi i les prioritats
evidentment hem de ser capaços d’acordar-les. Però tampoc no
podem posar en joc ni el necessari canvi de model, ni
evidentment l’aposta per la millora de la competitivitat i de
l’entorn tot plegat, perquè aquí és allà on vertaderament ens hi
jugam no només la nostra economia, sinó també alguna cosa
més, la voluntat de fer un país diferent i sobretot un futur -
n’estam convençuts- que tenim a l’abast i que és entre tots que
l’hem de fer possible. Per tant, intentar i tots els esforços del
Govern són en aquest sentit, de treballar l’acord a partir
d’aquesta exposició pública.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Per fixar posició intervé per part del
Grup Parlamentari Mixt el Sr. Josep Melià. Sr. Melià té la
paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Una idea prèvia que volem explicar clarament, des d’Unió
Mallorquina hem cregut que aquest era un pacte d’estat, una
qüestió d’estat, i el nostre comportament ha anat lligat amb idea.
Per tant, nosaltres intentam evitar polèmiques, intentam evitar
crear problemes, intentam evitar la crispació, intentam evitar
l’enfrontament, perquè si hi ha crispació, si hi ha enfrontament,
si hi ha problemes, una de les conseqüències possibles és que
aquest projecte quedi aturat, i això seria la pitjor notícia que
podríem tenir. Per tant intentam contemporitzar, intentam
graduar la nostra posició i intentam que el projecte vagi
endavant.

Segona idea. Sr. Rodríguez, vostè ha fet un resum de les
intervencions a la discussió de la llei, un poc del procés, la
consellera ha fet un poc el diagnòstic, ha fixat objectius...
Nosaltres estam d’acord, estam d’acord amb com s’han produït
les coses, amb quin és el diagnòstic de la Platja de Palma, amb
quina és la necessitat de la reconversió i amb els objectius. Per
tant no volem entrar en debat i en una contraposició de parers
que ens pareix innecessari, tot i que a vegades aquests objectius,
quan veim declaracions pels diaris, començam a dubtar si
realment són tan unànimes com teòricament són.

Tercera idea. Per a nosaltres el més important, i que pensam
que és responsabilitat no d’Unió Mallorquina, de tots els partits
polítics aquí representats, és fer pedagogia, és fer pedagogia,
perquè estam davant un instrument urbanístic. Quan vàrem
aprovar la llei vàrem dir que era un instrument urbanístic i és
sobretot un instrument urbanístic. I per què necessitam un
instrument urbanístic?, per fer reconversió; i què vol dir fer
reconversió?, vol dir el que deia la Sra. Barceló: esponjament,
més zones verdes, redotacions... I com s’aconsegueix això? Fent
enderrocaments i fent expropiacions; en part s’aconsegueix
d’aquesta manera, i dir que quan un partit polític -el que sigui,
jo no vull personalitzar perquè no vull entrar en cap debat
d’aquest tipus-, quan algú planteja que es pot fer una
reconversió a la Platja de Palma sense fer demolicions i sense
fer expropiacions i sense fer cap intervenció d’aquest tipus, la
veritat no hauria fet falta haver aprovat la llei, si anàvem amb
aquesta filosofia. Això és absurd i, com que és absurd,
necessitam fer un esforç de pedagogia i de dir les coses pel seu
nom.

I que hi haurà propietaris que sacrificaran drets? Sí, això
passarà, el que passa és que han de ser justament compensats,
evidentment, però hi haurà gent que haurà de fer un esforç que
no li agradarà i que l’incomodarà.

I pens que això és molt important, perquè hem sentit al llarg
d’aquestes setmanes tants de desbarats i tantes coses que no
tocaven terra que convé posar les coses un poc en el seu lloc.
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Nosaltres defensam aquest projecte, des d’Unió Mallorquina
defensam aquest projecte, i defensam que anem a veure els
propietaris, que anem a explicar les coses bones que té fer
aquesta reconversió, però que no anem a tirar benzina al foc,
que no anem a encendre foc i que no anem a encalentir més uns
ànims ja de per si molt calents. Això és la nostra posició, i això
és el que ens agradaria que tots fessin, i crec que aquest ha de
ser el nostre compromís.

Que hem fet algunes coses malament? Possiblement s’han
fet algunes coses malament, i possiblement hauria estat bo que
l’aprovació inicial -i en això discreparíem un poc però tampoc
no li volem donar massa importància- hauria estat bo que
l’aprovació inicial hagués partit d’un consens un poc més ample
d’aquest pla; hauria estat bo però, bé, ara estam a l’aprovació
inicial i hem creat un instrument a nivell polític per aconseguir
aquest consens. Per tant nosaltres ja ens sentim satisfets amb
aquesta comissió creada, on consideram que es pot aconseguir
aquest consens. Facem feina en aquesta comissió i consensuem
el pla.

Darrera idea, el que ens preocupa: la immediatesa; el que
ens preocupa des d’Unió Mallorquina: la immediatesa. A la
reunió per reconduir el pacte ja vàrem posar en evidència que hi
havia un problema puntual, que és la conseqüència de la
suspensió de llicències, i que no es pugui fer en aquests
moments millores i modernitzacions que estam fent a tota la
resta de zones turístiques de les Illes Balears, i tots estam molt
orgullosos del decret llei, i de la llei Barceló, i de tots aquests
instruments que ens hem donat, i els hauríem d’aprofitar, i
nosaltres el que demanam és que entre tots trobem una solució
ràpida per a aquest problema puntual, perquè els que vulguin fer
reformes i vulguin millorar el seu producte de cara a la
temporada que ve, que ja sé que no és l’objectiu del pla però sí
que és una realitat, ho puguin fer. Això és el que a nosaltres ens
agradaria.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta interpelAlació, avui,
l’interpelAlant ha fet un poquet d’història, la història prèvia, ha
contat com s’havia aprovat la llei per unanimitat, i fins i tot ha
recordat les intervencions, ha fet una breu ressenya de les
intervencions que hi va haver quan es va aprovar aquesta llei
dels distints grups parlamentaris. Efectivament a la meva
intervenció, perquè a més en representació del Grup BLOC i
PSM-Verds vaig intervenir jo, vaig fer esment al fet que, perquè
els procés anàs bé una vegada que s’havia aprovat la llei per
unanimitat, es necessitaven tres premisses, deia jo: consens,
participació i transparència.

Per tant creia i continuu creient que l’objectiu compartit de
la remodelació i que aquest consens que s’havia traduït en
l’impuls de la llei s’havia de mantenir també en la concreció,
concreció que ara és el pla urbanístic, i en aquell moment jo
deia, com bé recordava l’interpelAlant, que no hi ha xecs en
blanc sinó voluntat de fer feina plegats, i que perquè el procés
anàs bé hi havia d’haver participació de tots els sectors
implicats, i no només de les administracions sinó també dels
sectors econòmics, ja fos l’hoteler, el comercial o el de
restauració, i també dels veïnats i les entitats que hi havia. I
transparència, evidentment, en totes i cada una de les decisions
que es prenguessin.

I jo he manifestat en posterioritat que la presentació del pla
per desgràcia va rompre aquest consens que hi havia. No es
varen fer les coses bé; jo crec que des del consorci han entonat
el mea culpa, s’ha reconduït la qüestió, però allò cert i segur és
que es va presentar i es va posar a exposició pública un pla que
no estava parlat entre tots els agents i entre tots els partits
polítics. 

De totes maneres vull recordar que dins el consorci tothom
va votar a favor, inclosos els representants del Partit Popular, en
aquest cas de l’Ajuntament de Llucmajor, el representant del
Partit Popular, i que només el representant nostre va advertir
que el document no estava prou consensuat i que per tant
s’havia de fer la feina que no s’havia fet per les presses, perquè
necessitaven posar-ho a informació pública, s’hauria de fer amb
posterioritat, durant el tràmit d’informació pública, i això l’únic
que ho va advertir va ser el nostre representant dins el consorci.
Per tant a partir d’aquí el que ha passat, com bé és sabut, és ja
sabut per tots.

Per tant quin ha estat el problema, crec jo? Que, la filosofia,
la compartim tots, però la concreció, que ja és més complicada,
no ha estat tan clara aquest compartir, i sobretot quan hi ha
hagut dubtes sobre si la concreció s’avenia amb la filosofia del
que estàvem defensant.

Nosaltres hem defensat des del nostre grup que evidentment
la remodelació, la reconversió, la revalorització de la Platja de
Palma és important, és bàsica, fa molts d’anys que en parlam;
que aquesta reconversió ha de mantenir el caràcter mediterrani
de la Platja de Palma des de Can Pastilla fins a S’Arenal; no
volem, per entendre’ns i perdonin el llenguatge vulgar,
"horterades"; no volem models importats, no volem que aquí
sigui un model dels mega resort del Carib trasplantats a la Platja
de Palma, perquè això no funcionarà, no som això, no som això,
el caràcter mallorquí, el caràcter mediterrani s’ha de preservar.
Hem dit que ens hem de replantejar aquests grans edificis
emblemàtics, i no vol dir que no s’hagin de fer, però sí que han
de ser útils per a la ciutat; si tenim un projecte d’un museu
marítim a Palma el que hem de fer, ja que hem d’invertir
recursos i inversions, és fer-lo a algun d’aquests grans edificis
emblemàtics, i no fer un no sé què de la dansa o no sé què, que
no hi ha cap necessitat ni ningú que ho demani... Hem de veure
si realment el torrent dels Jueus es pot urbanitzar o no, perquè
allà el torrent a vegades es desborda. Hem de veure si a Ses
Fontanelles hi hem de fer un centre comercial, si això realment
s’avé o no amb el projecte i amb la filosofia que estam dient;
estam dient una determinada filosofia i volem fer un gran centre
comercial, jo no sé si és el més adequat, a més de preservar el
patrimoni d’aquella zona. Ja n’hem parlat, del bulevard de Can
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Pastilla, que no hi estàvem d’acord, i fins i tot el president s’hi
va manifestar, crec que aquest tema ja està tancat. Crec que ens
hem de plantejar si mantenim els usos comercials en primera
línia; nosaltres pensam que sí, que la primera línia ha de
continuar tenint aquesta línia.

I, això sí, tema d’enderrocaments; ara arribam al gran tema
i un altre portaveu ja hi ha fet esment. Nosaltres pensam que han
de ser mínims, que evidentment han de ser mínims, però també
és vera que per aconseguir esponjaments, per aconseguir zones
verdes, per aconseguir fer un pla, sigui el Pla de la Platja de
Palma, sigui el Pla general de Palma, sigui el Pla territorial de
Mallorca, sigui quin sigui, és evident que qualque
enderrocament hi haurà d’haver, qualque ciutadà, qualque
interès privat s’haurà de veure perjudicat, i si deim el contrari
seria fer demagògia. Ara, això sí, haurien de ser els mínims
possibles i haurien de ser els necessaris, i sobretot que ningú no
hi vegi coses rares, que ningú vegi com un enderrocament que
abans afectava uns determinats interessos d’un determinat local
l’oci, llavors veu que passa a ser a les seves finques privades,
perquè és normal que llavors la gent, quan veu aquests canvis,
pensi que hi ha coses rares. Per tant aquestes qüestions s’han de
millorar.

Dit això, i ja per acabar perquè he esgotat el meu temps,
compartim l’objectiu d’aconseguir el millor projecte que la
consellera, la Sra. Barceló, posa damunt la taula, de reconduir
el projecte, per tant; que avancem entre tots i que al marge de
qui governi a les institucions competents el projecte es dugui
endavant, això sí, insistesc, amb consens, transparència i
participació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, hace unos días, unos meses, procedimos por
unanimidad a la aprobación de la ley sobre la Playa de Palma y
ya advertíamos desde esta misma tribuna que se debía hacer un
esfuerzo para sustraer del debate de partidos todo lo que a dicho
proyecto se refiriera. Todos coincidíamos en que ese era el
modo de asegurar el futuro del proyecto. 

Por ello, para reasegurar el buen fin del proyecto, además
del acuerdo unánime para la aprobación de la ley, se produjo un
segundo acuerdo de carácter político que firmaron todos los
partidos con representación parlamentaria, confirmando la
misma voluntad de evitar que formara parte del debate político
el proyecto de revalorización de la Playa de Palma. Leo algunos
párrafos porque es imprescindible tener que ponerlos en el
Diario de Sesiones. “Los partidos políticos firmantes de este
acuerdo quieren dejar constancia ante la sociedad en su
conjunto, delante de los agentes sociales y empresariales y
delante de las entidades y organizaciones representativas, de una
posición común respecto al gran reto futuro que supone la
transformación integral de la Playa de Palma en un destino
próspero y sostenible para las próximas décadas”. Y se
acordaba, entre otras cosas, “la aceptación y defensa de la
estrategia planteada en los documentos iniciales presentados por
el Consorcio de la Playa de Palma como itinerario básico y
clave para alcanzar la meta propuesta, que no es otra que la
revalorización integral de la Playa de Palma”. Y en el punto d)
se acordaba “la intención expresa de promover el diálogo entre
las diferentes fuerzas políticas y el consorcio para que este
proyecto se lleve a cabo con la rapidez, eficacia y eficiencia que
hace falta desear”, la intención expresa, ya digo, de promover el
diálogo entre las fuerzas políticas y el consorcio. Esto es lo que
firmamos. Hubo que hacer 34 borradores previos, se nos ha
dicho en esta tribuna, para ello; no sé si fueron 34 o 35, pero por
lo visto hacían falta 34 más. 

Al poco tiempo ya vimos como por parte de algún grupo
político, aprovechando la normal angustia de muchos vecinos
que veían con incertidumbre lo que podía suceder con sus
propiedades, en lugar de preocuparse por la solución de sus
problemas dentro de los cauces normales se les provocó para
preparar una algarada en el Ayuntamiento de Palma, para hacer
oposición en Cort y así fortalecer proyectos personalísimos.
Cuando se utiliza a la gente se la perjudica. En aquel pleno, que
estuve yo personalmente y pude ver lo que sucedía, ya que no
me creerá lo que digo, probablemente, pero puede observarlo
porque los plenos están grabados, un portavoz del Partido
Popular decía textualmente dirigiéndose a la alcaldesa: “Hemos
convocado el pleno para que los ciudadanos se dirijan a usted”,
reconociendo que ellos hacían de colaboradores necesarios para
los insultos y las descalificaciones que venían a continuación.

Otro portavoz del Partido Popular decía que primero haya
consenso con los ciudadanos, primero consenso con los
ciudadanos, y luego consenso político. Se trataba de esconder
ante los vecinos que ellos mismos habían llevado,
avergonzándose de lo que firmaba el presidente de su partido;
se olvidaban de lo que su supuesto jefe acababa de firmar y de
su corresponsabilidad en el consorcio. Lo que unos días antes
firmaba el propio Sr. Bauzá, presidente del Partido Popular, a
los pocos días quedaba sin ningún valor. De momento es una
significativa falta de autoridad.

Y utilizando a ese grupo de vecinos, a los que se añadió
algún otro de otros barrios de Palma y otros militantes del
Partido Popular, se organizó un penoso espectáculo de insultos,
descalificaciones, no se respetaban órdenes de palabra, incluso
había gente que salía y cogía el micrófono y se ponía a hablar y
a decir lo que mejor le parecía, hasta que tuvo que intervenir la
policía. 
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Miren, señoras y señores diputados, la violencia quita la
razón a quien la podría tener. Se perjudicó con esa utilización
que se hizo de los vecinos su imagen, se perjudicó gravemente,
se perjudicó. Se llegó hasta el punto de que un portavoz del
Partido Popular -y si no me creen miren el vídeo- amenazaba a
un concejal socialista diciéndole: “Usted no podrá pasear por la
Playa de Palma”; “usted no podrá pasear por la Playa de
Palma”. ¿Esto qué es?, ¿esto qué es? Esto es lo que se dijo allí,
suponemos que porque su seguridad personal estaba en peligro.
Da escalofríos ver actuaciones como ésta. Aquello recordaba el
asalto al ayuntamiento socialista de Son Servera protagonizado
por algunos personajes del Partido Popular en otra legislatura.

Pues bien, para neutralizar esas actitudes violentas
organizadas hubo nuevas reuniones con los responsables
políticos. La respuesta que se ha dado ha sido más diálogo
contra la violencia, más diálogo, y se acordó crear una comisión
política de seguimiento del proyecto de la Playa de Palma a fin
de que cualquier diferencia que pudiera haber tuviera su marco
de diálogo y resolución. Hay mil caminos ajenos a la
confrontación política para discutir lo que se haya de discutir,
que será mucho, pero se tiene que discutir donde toca. Tratar de
patrimonializar el descontento lo único que va a hacer es
perjudicar al proyecto, y esto lo saben.

La respuesta a esa nueva comisión que se crea para fomentar
el diálogo es esta interpelación, una vez más, entrar otra vez en
lo que se ha afirmado que no se deberá hacer, es decir, todo lo
que firma el Sr. Bauzá siempre hay un díscolo en su partido que
hace lo que le da la gana y no le hace ningún caso. Y hoy nos
lleva a preguntar: ¿ese partido es un proyecto común para todos
los afiliados o cada uno hace lo que le da la gana?

(Remor de veus)

Y, lo que es más grave, ¿quién le hace caso, a este señor?
Miren, cada día que pasa el candidato provisional, Sr. Bauzá, se
parece más a don José Doroteo Arango Arámbula, más
conocido como Pancho Villa. 

(Continua la remor de veus)

Miren, tenemos la obligación de actuar con responsabilidad,
tenemos la obligación de actuar con responsabilidad y respetar
lo que se ha firmado, y dialogar con los vecinos, y dialogar con
todos los interesados. Siempre que se quiera diálogo, siempre
que se quiera diálogo, nos encontrarán, respetando al pie de la
letra lo que se ha firmado, por los caminos del diálogo. Ahora,
por el camino de la violencia no nos encontrarán y no irán a
ningún lado.

Nada más, Sra. Presidenta.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de rèplica, l’autor de la
interpelAlació, el Sr. Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, se me
abren las carnes oyendo al Sr. Diéguez diciendo que el Partido
Popular manipula a los vecinos de la Playa de Palma; se me
abren las carnes. Usted no tiene autoridad para decir esto.

(Aldarull a la sala, aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez, no es pot dirigir al Sr.
Diéguez. (...).

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¡Estoy contestando la interpelación, presidenta!

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, s’ha de dirigir a la consellera i vostè ho sap.
Sr. Rodríguez, posi’s tranquil i contesti a la consellera.

(Continua la remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

És a qui ha fet la interpelAlació.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Quiero expresar mi queja. Me estoy dirigiendo ahora mismo
al portavoz de un grupo parlamentario que se acaba de dirigir
hacia mí, ahora mismo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, posi’s tranquil.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...y tengo derecho a hacerlo. Estoy muy tranquilo, Sra.
Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, Sr. Diéguez...

Sr. Rodríguez, continuï amb la seva intervenció i li record
que s’ha de dirigir a la consellera. Continuï.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Disculpe, Sra. Presidenta. Esto no es así. O han cambiado el
Reglamento o yo me puedo dirigir a las personas que se han
dirigido hacia mí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, vostè coneix molt bé el Reglament i sap que
el que li dic és la veritat. Continuï, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sí, sí, se ve que yo sí y usted no, pero, vamos, yo lo
conozco.

(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, continuï.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, asimismo llevo ya un minuto y pico perdido
por mi discusión con usted. Espero que tenga usted (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, no es preocupi. Continuï.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias. Vamos a ver, Sr. Diéguez, si usted pretende decir
que llegado un acuerdo para (...) o un acuerdo cualquiera que
hagamos es un cheque en blanco para que estas personas que no
son elegidas democráticamente, ni la consellera, ni la..., ni la
directora del Consorcio para la Playa de Palma, la..., la que
sea...

(Algunes rialles)

...ni el equipo redactor, ni el equipo redactor, no han sido
elegidos democráticamente, son unos ocupas.

(Més rialles i alguns aplaudiments)

Sí, perdone. (...) por qué le digo esto. ¿Cómo es que aparece
en el Consorcio de la Playa de Palma, como redactor del
Consorcio de la Playa de Palma, un señor que ha sido
descalificado?, ¿porque es amigo de alguien? ¿El que ha hecho
el proyecto de Ibiza Center o el Plan general de Ibiza? Ese
mismo arquitecto está allí, siendo descalificado y ¿hace el
proyecto de Can Pastilla? Por favor, pero ¿de qué estamos aquí
hablando?, de un acuerdo político. El pleno del Ayuntamiento
de Palma y esta interpelación fueron puestos en marcha antes

del acuerdo político y si no mire usted los registros, tanto del
Ayuntamiento de Palma como del Consorcio. Es más...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, no em faci que li ho repeteixi.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Podré intervenir, Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, continuï i fent la interpelAlació a la
contestació a la consellera que és qui li ha contestat.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Estoy discutiendo lo que hay que discutir. Bueno, pues
entonces aquí podrá venir cualquiera a decir lo que quiera sobre
el Partido Popular sin que estén aquí ..., sobre su presidente, sin
que estén aquí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez. Sr. Rodríguez, en aquest moment...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

¿Por qué no ha llamado usted la atención al Sr. Diéguez
cuando se refería al presidente del Partido Popular? ¿Por qué,
Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, posi's tranquil.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Estoy muy tranquilo, pero ¿por qué no le llama a él,
presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè coneix el Reglament, si no li agrada en aquests
moments hi ha una ponència per canviar-ho, en aquests
moments el Reglament...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sra. Presidenta, ¿usted ha llamado la atención al portavoz
del Partido Socialista cuando se dirigía a lo que ocurría al
Partido Popular o a su presidente?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè s’ha dirigit a la consellera. Sr. Rodríguez. Sr.
Rodríguez, crec que basta. Dirigeixi's a la consellera, continuï
amb la seva intervenció.

(Remor de veus)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Bien, vamos a ver si puedo terminar el tema. Yo creo que es
importante, Sra. Consellera -y ya me dirijo a usted para que no
me quiten la palabra-, es importante tener en cuenta el objetivo
que tenemos en marcha en la Playa de Palma. El objetivo no es
otro que servir a los ciudadanos, no es otro que éste: servir a los
ciudadanos. Y la política es el arte de lo posible. Me parece que
el urbanismo no es el arte de lo posible, al menos el PRI que
hemos puesto en la Playa de Palma no es el arte de lo posible.

¿Ustedes saben el verano que le hemos dado a novecientas
familias que tienen intereses o viven en la Playa de Palma?,
¿saben ustedes la inquietud de un plan que se ha puesto en
marcha que nadie sabía que en las cientos de reuniones que se
han tenido con el consorcio nunca jamás se ha explicado que
iban a haber esbucaments o expropiaciones? Nunca se le ha
explicado a ninguna entidad ciudadana. No se le ha dicho. Y ha
aparecido luego en el Plan de reforma de la Playa de Palma.
Esto no es correcto, aquí ha habido un abuso de confianza. 

Es verdad que todos teníamos y tenemos confianza en la ley,
aprobada por unanimidad, lo que no tenemos confianza porque
lo desconocíamos es en el Plan de reforma de la Playa de Palma,
lo desconocíamos, lo tenían secuestrado. Mire, yo diría
inclusive que lo tienen secuestrado hasta hacia ustedes porque
sino no creo que el presidente del Gobierno diga que él no
conocía de Can Pastilla, fue el primero que dijo "esto lo
quitaremos porque no lo conocíamos". Sin embargo, el hecho de
que ocho, nueve personas levantaran la mano aprobando este
plan ha supuesto que novecientas familias pasaran un verano, y
siguen pasándolo, con inquietud, con desconcierto y que muchas
de ellas que estas casas tenían como fianza un préstamo que
tenían algunos bancos les están pidiendo que pongan más
porque no vale su casa porque se la van a expropiar.

Mire usted, Sra. Consellera, yo creo en la Playa de Palma,
yo estoy seguro que la Playa de Palma tiene un buen futuro y va
a tener un buen futuro, lo que pasa es que creo, como hemos
dicho aquí, que desde el acuerdo, desde la moderación, desde el
pacto y desde la transparencia. Lo he dicho antes y lo digo ahora
otra vez, yo no me explico como un arquitecto que fue
presentado a concurso y no fue admitido es ahora uno de los
pontífices que pontifica sobre la Playa de Palma y que dice que
hay que tirar tantísimas viviendas. No lo entiendo, ni por qué
procedimiento ha entrado y ni que hace ahí. Si usted no fue
admitido no puede estar ahí y coincide con que sea el mismo
arquitecto del Plan general de Ibiza y de Ibiza Center, el mismo
arquitecto ¿qué línea hay de conexión con esto?, ¿por qué
interés está este señor ahí?, ¿por qué? No lo sé, es que no lo sé
ni como se ha tratado, ni a qué precio ni nada de esto, pero no
es normal que la inquietud de estas personas venga por un
elemento, por una persona que no ha sido admitida a concurso.

Vuelvo a decir, vuelvo a servir la mano, creo que es
interesante que hoy, algunas personas que están aquí, está la
Plataforma para la Playa de Palma a quienes saludo por su
presencia, sean conscientes que este parlamento tiene interés en
mejorar la Playa de Palma, en mejorar la planta hotelera, en que
haya unos nuevos incentivos, en mejorar el entorno, en mejorar
la playa y evidentemente en estudiar qué tenemos que hacer
para mejorar todo el entorno urbano. No porque un señor se
caliente por la noche ponga una raya y aquí diga aquí va esto y
aquí no. No es posible que cuando en Palma todavía no ha
decidido ni el trazado ni el modelo de transporte público que va
a poner en marcha en este plan ya aparezca el trazado y las
casas que tienen que tirar por el tranvía. Es inconcebible esto.
Es inconcebible.

La conselleria ha dicho ahora que va a sacar el proyecto
hasta el aeropuerto y nosotros ya estamos sacando, en el mes de
julio, el proyecto y lo que afecta a viviendas en Playa de Palma.
Aquí alguien se ha pasado, aquí alguien ha sido consciente que
su voto y su propuesta creaban inquietud y zozobra en personas
y en familias, y eso lo tenemos que reconvertir. Es verdad que
el 8 de setiembre hubo un acuerdo, esta interpelación es de
antes, miren el número de registro que es de antes, y yo no sabía
ni para qué iban a venir ni lo qué iban a acordar, lo que no es
normal es que en un municipio como Palma no se haya
discutido nunca jamás la Playa de Palma y la reforma si no es
a través de un pleno extraordinario que convoca el Partido
Popular. Es inusual que un municipio ocurra esto y encima lo
critican, pues nos tienen que dar las gracias, tienen que dar las
gracias como hizo la alcaldesa, gracias porque había habido
aquel pleno.

Lo que no es posible es que cerremos los ojos, algo hemos
hecho mal y hemos de recomponer el diálogo. Hoy el Consorcio
Playa de Palma y el proyecto se ve por los ciudadanos esquena
paret, o sea, están contra las rocas por el proyecto y creo que
hemos de ser capaces de sacar, de acordar, de poner en marcha
aquello que es positivo y que engloba el proyecto y que todos
anhelamos para ir caminando poco a poco y no hacer crecer al
niño más de lo necesario a base de infiltrarle hormonas que no
son buenas. Por lo tanto, eso va por aquí también.

Yo creo que es posible, Sra. Consellera, adquirir un
compromiso y así irá mi moción, en este sentido e invito a todo
el mundo que pueda hacer mociones sobre el tema, sobre esta
interpelación para que todos seamos artífices de ellas, que antes
del 31 de diciembre salga el nuevo plan de la Playa de Palma
para que libere a estas personas de ese hachazo que tienen sus
viviendas ahora mismo y que posibilite que los hoteleros que
hoy, como ha dicho muy bien el diputado de Unión
Mallorquina, no pueden hacer ni una sola reforma porque no
pueden cumplir los dos planes al mismo tiempo pues posibilite
que encarguen los proyectos para que sus reformas del hotel,
esas reformas que todos deseamos que se hagan para mejorar la
plaza hotelera, puedan empezarse en el mes de setiembre del
año que viene porque si no, no haremos bien la cuestión porque
en el mes de marzo tenía que estar terminado totalmente aquello
sobre lo que hay acuerdo y sobre lo que no hay acuerdo yo
propongo dejarlo sobre la mesa y estudiarlo, darle dos vueltas
más hasta que lleguemos a un acuerdo.
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Por lo tanto, Sra. Consellera, ésta es la propuesta que yo le
hago, éste es el deseo, nosotros seguimos apostando por la Playa
de Palma, pero no a cualquier precio, de cualquier manera y con
la boca cerrada. Gracias, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Portaveu del Partit Popular i la resta de portaveus.
Crec que fonamentalment, i tornaré a reiterar el principi on som,
tenim molta feina feta i des de molt d’acord, com mai no s’havia
fet, un màster pla, un pla estratègic, una llei, recursos
econòmics, acords. Per tant, en aquest sentit la feina feta i amb
multitud d’acord i esforços de tots obligatòriament l’hem de
posar en valor. Ja està bé, si no en aquest país tot el que feim
sembla que ens ho hem de menjar en dos dies.

Segona qüestió, i així ho he assenyalat, evidentment s’han
comès errors i per això dic que hi ha dos elements claus en
aquest moment: un, la necessitat d’autocrítica i segon, la
necessitat de recuperar l’acord, obligatòriament, perquè sense
acord avui per avui seria una irresponsabilitat molt gran
renunciar a aquest projecte, no només per tota la feina feta sinó
pel que significa no actuar, a tots els nivells de deteriorament
ambiental, a tots els nivells de pèrdua de competitivitat, a tots
els nivells de no caminar cap a endavant és fer passes cap a
enrere. I a açò avui no ens ho podem permetre.

Mentre deim que és obligat treballar en aquest sentit i
recuperar els àmbits d’acord i per això ja hi ha propostes de
constituir comissions, feina, programa de treball, dades com per
ser capaços d’estructurar aquests acords escoltant totes les
alAlegacions presentades en aquest període d’exposició pública
per tancar un projecte que veritablement suma. Aquesta
proposta feta entre tots els partits polítics, aquesta comissió ja
està fent feina amb plena voluntat perquè en uns períodes
concrets de temps ser capaços de resoldre.

Simplement assenyalàvem dues coses: primer, evidentment,
i repetesc aquest ha estat el gran error, aquest període
d’informació pública en un instrument urbanístic és obligat que
es visualitzi, es visqui, i això no crec que haguem contribuït cap
a explicar-ho ni per part del Partit Popular ni per part del
consorci, a explicar que veritablement és un període de proposta
i de resposta. Les propostes que es presentaran fins dia 23 són
propostes que obligatòriament han de ser estudiades per garantir
aquest governar que també en el Pla estratègic posam que
volem. Haurem d’escoltar els veïns, haurem d’escoltar les
institucions i haurem d’escoltar els agents econòmics i socials
i a partir d’aquí i de totes aquestes aportacions ser capaços
d’estructurar aquest acord que ja només -repetim- posam dues
coses claus perquè aquest acord també funcioni, repetesc, els
instruments, la revalorització de determinades actuacions en si
mateixes no tenen tanta importància si no és per l’objectiu que
pretenen.

Per tant, perfectament qualsevol d’elles es pot fer d’una altra
manera. El més important és no perdre de vista aquest objectiu
de tot el que implica la millora de la competitivitat, el canvi de
model i per tant la millora de l’entorn i la qualitat d’aquest
espai. A partir d’aquí, sense posar en perill d’una manera molt
clara aquest canvi que volem, hem de ser capaços d’escoltar i de
recuperar l’acord. Aquesta és la feina que tots hem dit que
volíem i que veritablement valdria la pena que posàssim en
pràctica. No tenim, i així ho hem assenyalat i així ho hem dit,
lamentam profundament que el període d’exposició pública que
volem participat i d’escoltar la gent s’hagi viscut com aquest
gran drama personal i colAlectiu perquè aquest període
d’exposició pública és per participar i per trobar les millors
respostes i per aconseguir el millor projecte. És en aquest sentit
que com a comunitat no hem de renunciar sota cap concepte.

Per tant, resolent temes puntuals com són la suspensió de
llicències ajustar-la amb tota la transparència del món, però hem
de ser capaços de recuperar aquest acord perquè ens hi jugam
molt i ja està bé, crec que tenim l’oportunitat amb aquest
projecte en majúscules de recuperar d’una manera molt clara i
d’una manera molt directa aquest orgull de país, de ser capaços
de liderar una cosa en positiu i endavant. Per tant, aquestes
oportunitats que en temps de crisi són tan dures també han de
fer possible que tots vegem la possibilitat que hi ha oportunitats
d’un millor creixement i d’un creixement diferent. En aquest
sentit amb la Platja de Palma ens agradaria ser capaços
d’arribar, i en aquest sentit aniran els nostres esforços, a ser un
projecte veritablement i absolutament de tots.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. 

III. Moció RGE núm. 4647/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern del
seguiment dels pactes i plans que ha subscrit, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 2138/10.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 4647/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern del seguiment dels pactes i plans que ha subscrit. És
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 2138/10. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 114 / 19 d'octubre del 2010 4983

 

Intervé per defensar la moció del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Fa poc més de quinze dies vàrem interpelAlar el Govern amb
relació al seguiment dels plans i dels pactes que ha subscrit i de
la gestió que se’n deriven. D’aquella interpelAlació es dedueix
que no sempre es realitzen uns seguiments prou adequats i que
aquests seguiments serien més adequats i molt millors si
s’incorporés sempre una avaluació dels objectius i de la qualitat
dels serveis que d’ells se’n deriven.

Ens podríem remuntar a la Llei d’estabilitat pressupostària,
fins i tot a la Llei general de subvencions de l’Estat de l’any
2003, per trobar unes clares referències, per no citar legislació
europea directament, unes clares referències respecte de la
necessitat de fer seguiment per conèixer l’eficiència en l’ús de
recursos públics i l’eficàcia respecte de la consecució dels
objectius que es proposen les actuacions de l’administració
pública o del sector públic.

Em fa ganes llegir i tot l’exposició de motius, diu que...el
que es cerca dins el marc del que era en aquells moments la
importància de la Llei d’estabilitat pressupostària, també
exigida com és ara per la comissió, per la Unió Europea, que en
aquest sentit s’ha d’assenyalar  -ho llegiré textualment en
castellà- "cabe señalar que las reformas estructurales de los
sectores más oligopolizados, las políticas para la
estabilización macroeconómica y la modernización del sector
público español incluída la privatización parcial del sector
público empresarial, han sido todas ellas medidas garantes de
la eliminación de mercados cautivos creando un entorno de
libre, visible y sana competencia con los grandes beneficios
que ésta genera para los ciudadanos y la economía".

És, doncs, molt important i conseqüència d’aquestes
intencions que l’article 8, per exemple, de la Llei de
subvencions generals ens diu que totes les administracions que
estableixin subvencions hauran de concretar amb un pla
estratègic de subvencions -açò ho veurem avui capvespre a la
Comissió d’Economia- que de qualque manera facin una
aportació de més publicitat, transparència, concurrència i
objectivitat, no discriminació, així com mesurar l’eficàcia en el
compliment dels objectius, com he dit abans, i l’eficiència en
l’assignació i utilització de recursos públics.

Nosaltres coherents amb aquestes conviccions i principis, i
després d’escoltar el membre del Govern que va intervenir i els
distints grups, hem proposat que el Parlament constati que el
seguiment de tots els plans i pactes del Govern es poden
millorar. Al punt 2 que es constati que la major part dels casos
en què es fa un seguiment de plans i pactes subscrits o aprovats
durant l’actual legislatura no s’utilitzen instruments d’avaluació
d’eficàcia resultats. Que el Parlament insta el Govern a efectuar
el seguiment i el control dels pactes i plans aprovats avaluant en
tots els casos l’eficiència, la qualitat i els resultats de la gestió
pública derivada dels seus continguts i molt especialment,
vostès ho entendran sense que jo m’hagi d’estendre en les
explicacions, pel que fa als plans i pactes relacionats amb
l’ocupació ja que aquests són els que incorporen els objectius
quantificats respecte de les persones a les quals es vol millorar

la seva situació des del punt de vista laboral i quines són les
ajudes que s’han de donar a les activitats econòmiques i
empresarials perquè això sigui eficaç.

Deman, per tant, a tots els grups, tot i que el Grup Socialista
m’ha anunciat abans que vol incorporar alguna transacció, i en
el sentit que hem parlat estic dispost després a parlar-ne, perquè
vull deixar ben clar que el nostre objectiu no és tant constatar
les errades o la falta d’acció o les qüestions que puguin afectar
que hi hagi una imatge que no es fan bé les coses, aquestes són
com són i per tant amb independència que nosaltres ho afirmem
o no, em referesc a la cambra, no variarà en res. El que sí deman
a la cambra és que acordem instar el Govern que incorpori
avaluació dels objectius i de l’eficiència en la utilització dels
recursos perquè d’aquí sí que se’n deriven conseqüències molt
positives per a allò que ens interessa, que és que hi hagi més
ciutadans en el cas de desocupats que es puguin incorporar
mitjançant les ajudes de recursos públics, mitjançant els pactes
i dels plans que ha subscrit el Govern al mercat laboral i també
que l’eficiència en la utilització de recursos permeti que arribem
a molts més ciutadans.

Res més, perquè aquest no és un contingut de molt de
discurs, sinó de profunditat i sobretot d’aplicació per part del
Govern d’allò que aquesta cambra avui -confii- aprovarà i per
la qual cosa l’instam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Passam al torn de fixació de posicions,
primerament té la paraula el Grup Parlamentari Mixt, no hi ha
intervenció. Per tant, passam al Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds. El Sr. Alorda té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Huguet, crec que amb les precisions que ha apuntat
a la seva intervenció realment ens podem apropar molt i crec
que és positiu avançar a crear aquests ítems d’avaluació, però
realment no és estrictament la literalitat del que deia la
proposició no de llei o la moció subsegüent a la interpelAlació.
Si ara, com a resultat d’aquesta entesa, amb una esmena de
transacció es pogués resoldre crec que faríem bé que hi hagués
una aposta unànime perquè hi hagi millores i fer uns criteris més
avaluables de totes les polítiques. 

Si trobàvem que constatar que tots els pactes que es duien a
terme no tenien seguiment era una injustícia, perquè creim que
sí que se’n fa i que d’alguna manera hi ha hagut unes bases per
a enteniment, concretament al Pacte per a la competitivitat, com
que és més ampli, dels quals pengen moltíssim d’acords, hi ha
hagut fins i tot decrets de constitució de comissions de
seguiment dels quals han derivat acords que després també han
tengut comissions de seguiment que es mantenen en distintes
meses, com la darrera i la vigent del Decret 53/2009, amb un pla
de treball que es va avaluant, i en les quals no hem detectat
queixes respecte dels seus integrants, ens semblava injust. No
deixa de ser possible que en tots els pactes i amb la mecànica
que s’ha interposat que hi hagi tants d’aspectes que formen part
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de polítiques incloses dins pactes, n’hi hagi alguna que tengui
un seguiment molt baix o, en tot cas, tots millorables. 

Si queda en aquest sentit ampli, que es milloraran, ens
sembla positiu i ens comprometem tots, ja més enllà dels pactes
perquè vostè parlava de la Llei d’estabilitat, de la Llei de
subvencions i per tant, no dels pactes amb entitats, o amb
polítiques concertades, sinó de la pròpia manera d’avaluar les
polítiques públiques, ens sembla positiu. 

Com sap fins i tot al Reglament parlàvem de crear una
comissió específica d’avaluació legislativa, al final no s’ha
trobat oportú per part dels grups, com ens agrada la dinàmica de
l’oficina americana d’avaluació de polítiques públiques que
creim que té una dotació i una independència molt potent amb
una altra tradició d’avaluació en polítiques i aquí n’hi ha poca.
Sap i coneix perfectament i personalment en què quedaren els
ítems de l’avaluació de les directrius d’ordenació del territori,
que en aquella exposició a La Lonja eren absolutament
prioritàries i eren la gran revolució respecte de com s’avaluarien
les polítiques públiques i després va quedar en una qüestió
anecdòtica que s’havia de resoldre reglamentàriament i sabem
tots on som des de l’anterior govern i de l’actual.

Per tant, si queda constatat que hi pot haver aquestes
millores, que hem de posar ítems avaluables, en els pactes i jo
diria que en general, estarem encantats que aquesta proposta es
faci, sabem de la dificultat, però també dels beneficis que
comportaria avesar-nos a actuar d’aquesta manera. Per tant, si
hi ha una transacció que en lloc de fer retrets com vostè mateix
assumia, a xorcs respecte del futur i el que fa és una aposta de
tots plegats, que hi hagi aquest viratge cap a una altra mecànica
de donar compte i de retre autocomptes del que s’ha fet amb les
polítiques públiques, ho considerarem una cosa positiva i una
bona iniciativa, la que ha duit a terme avui el Partit Popular. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com bé
ja ha anunciat el proposant i altres portaveus, hem plantejat
conjuntament per veure si érem capaços de treure una moció
conjunta pel que fa al tema que avui ens ha duit a debatre el
Partit Popular. Prèviament a llegir..., perquè en quedi
constància, sí que vull fer una menció que és que es veu
clarament el doble debat que es produeix, així com reglamentar
ja està fet, el debat de la interpelAlació i el debat de la moció, la
interpelAlació és stricto sensu el control al Govern, de com es
realitza, i la moció és mirar present i futur entre els diferents
grups que composen la Cambra per mirar de millorar.

Pens que aquest exercici així ha estat plantejat i crec que
hem aconseguit treure uns retrets que... hi va haver una
discrepància per part del Grup Popular i el Grup Socialista en
concret, però sí que estam d’acord en quines han de ser les
mesures i què és el que s’ha d’acordar d’aquí, present, cap al
futur.

Per tant, feta aquesta introducció crec que no hi ha molt més
a afegir, simplement  llegir -i si m’equivoc deman al Partit
Popular que em corregeixi- la transacció que plantejam,
quedaria de la següent manera, respecte al punt 1: “El Parlament
de les Illes Balears constata que els seguiments dels plans i
pactes que el Govern ha subscrit i de la gestió que d’ells se’n
deriven són millorables mitjançant la incorporació
d’avaluacions d’objectius i qualitat de serveis”.

El punt 2 quedaria suprimit; el punt 3 quedaria íntegre i el
punt 4 quedaria íntegre. Creim que amb aquesta transacció
plantejada, si és acceptada per part del grup proposant,
donaríem un nou impuls a allò que és la cultura de pacte i de
plans que des del Grup Socialista hem donat suport fermament
al Govern per continuar en aquesta línia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Vol fer ús de la paraula el Sr. Huguet?

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. En primer lloc vull dir que sí,
estam d’acord amb això que havíem parlat, és a dir, modificar
el punt 1 en els termes que ha llegit el Sr. Costa, retirar el punt
2 per redundància i mantenir els 3 i 4. Així i tot, vull recordar
les paraules, al final de la seva intervenció, del Sr. Conseller, del
Sr. Moragues, que em deia: “He de dir, Sr. Huguet -i acab- que
efectivament no és el moment de fer balanç”. Això, no ho
compartíem nosaltres, malgrat que ell ho deia així i matisava:
“que no vol dir que no sigui el moment de fer avaluacions, estic
obert a fer avaluacions permanentment”, etc. 

Per això, demanam que, a més del seguiment que es fa,
s’avaluïn... que s’arriben, que s’obtenen els objectius que s’han
marcat en aquests plans i en aquests pactes i que s’avaluï també
l’eficiència dels recursos que s’hi apliquen, això no redunda
més que en benefici dels ciutadans que són els que han de rebre
els resultats de l’acció de govern.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per tant i a causa de les diferents
intervencions, podem donar per aprovada amb les modificacions
que s’han explicitat aquesta moció? Sí? Es pot donar aprovada
per assentiment.
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V) Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 883/10,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, sobre
manteniment de l'estructura de l'Institut d'Estudis
Baleàrics. (Empat en comissió del punt 1).

Per tant, passam ara al darrer punt de l’ordre del dia que
correspon a la votació del punt 1 de la Proposició no de llei
RGE núm. 883/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
relativa a manteniment de l’estructura de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, atès l’empat que es produí en comissió. Sra. Sureda.

SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre, solAlicit retirar
aquest punt de l’ordre del dia perquè una proposta de resolució
presentada a conseqüència del debat s’aprovà en aquest sentit.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, queda retirat aquest punt.

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