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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començarem la sessió
d’avui, i el primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 5203/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cofinançament del nou hospital de Son
Espases.

La primera pregunta, que és ajornada de dia 26 d’octubre i
té RGE núm. 5203/10, és relativa a cofinançament del nou
hospital de Son Espases, i la formula la diputada Sra. Carmen
Castro, del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, vostè va
demanar en el seu dia al ministre Bernat Soria la cofinançació
del nou hospital de referència de la nostra comunitat autònoma.
El passat 18 d’octubre la ministra Trinidad Jiménez va visitar
Palma per beneir el centre i la seva ubicació, i sens dubte vostè
li va recordar que encara estem esperant la resposta sobre la
cofinançació, i segurament estem segurs que a vostè ja li ha
faltat temps per insistir-li, a la nova ministra Sra. Pajín, sobre
aquest tema.

Ens pot dir quina és la resposta dels seus companys
socialistes al Govern de l’Estat sobre la cofinançació de
l’Hospital de Son Espases?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com vostè
diu el passat dia 18, per primera vegada a la història, es va
celebrar el plenari del Consell Interterritorial del Sistema
Nacional de Salut a la ciutat de Palma, i per tant ho volem agrair
públicament tant a la ministra com al conjunt de consellers i
conselleres de totes les comunitats autònomes que es varen
desplaçar aquí. És important que vengui el ple del Consell
Interterritorial, i també és important que la ministra i els
consellers i les conselleres visitassin l’Hospital de Son Espases,
i com vostè comprendrà, ni era el moment ni era el lloc per
parlar seriosament d’aquests temes. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Carmen Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, queda ben evident que el que
li agrada al Sr. Conseller són les fotos, les visites, i aquesta li va
sortir bé, Sr. Conseller, perquè el van felicitar. La ministra el va
felicitar per haver trobat vostè un entorn tan bo per ubicar
l’hospital, un entorn que vostè s’ha cansat de dir que és el pitjor
indret possible per fer un hospital. Però, bé...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...ara ja sabem que, a la ministra, li agrada la ubicació de
Son Espases. També li agrada l’hospital i el seu disseny, i va
recalcar que és un exemple del magnífic nivell d’excelAlència...,
que compleix magníficament el nivell d’excelAlència del
Sistema Nacional de Salut. 

Molt bé, ara resulta que tots vostès estan molt orgullosos del
que tan criticaven quan ho feia el Partit Popular. Molt bé, Sr.
Conseller, vostè ja té el mèrit, ja té la foto del Consell
Interterritorial. Però, i la finançació?, on és la cofinançació de
Son Espases? Perquè quan aconseguirà vostè que el Govern de
l’Estat accepti cofinançar l’hospital de referència de la nostra
comunitat, com ha fet amb altres centres d’altres comunitats
autònomes de l’Estat espanyol, i com li ha demanat
reiteradament el Partit Popular en aquest parlament? 

Perquè, Sr. Conseller, a vostès no els agrada parlar de
cofinançació de Son Espases, a vostè els agrada parlar d’una
millora del finançament global. Ens van vendre un nou model
de finançament i l’únic que ha suposat aquest nou model de
finançament i la seva gestió ha estat, en salut, que per primera
vegada no sabem quina és la quantitat que aporta l’Estat
espanyol a la despesa sanitària de la nostra comunitat autònoma.
També ha suposat aquest sistema tan bo i la seva gestió una
baixada que ha estat la més gran en el pressupost sanitari de la
història de la nostra comunitat autònoma. Tenim menys 100
milions d’euros aquest any, i queda reflectit en el que estan
patint els proveïdors i els farmacèutics, per exemple, per
cobrar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...els sous. Sr. Conseller, quan tendrem la finançació?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...perquè el sistema sanitari de la nostra comunitat se sosté,
com dic...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castro...

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...gràcies als proveïdors. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, és la
tercera vegada i la tercera diputada que demana pel mateix. Al
conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes, ja li hagués
agradat que l’any 2002 vostès defensassin aquest
posicionament. Quan es va triar el nou sistema de finançament
al final de 2001 vostès no opinaven això. Vostè sap que
l’anterior sistema de finançament no va reconèixer el 33%
d’augment de la població i ens va penalitzar de manera
exhaustiva.

És veritat que ara s’està posant en marxa un nou sistema de
finançament, que millora molt el finançament de la comunitat
autònoma, i prova d’això és que les inversions estatals s’han
triplicat aquesta legislatura dins la comunitat autònoma. 

Evidentment jo no entraré a qüestions que vostè diu, que
està ficant dins la senalla qüestions diferents. Altres hospitals
són cofinançats per l’Estat per altres motius que no són els que
vostè comenta. Evidentment ni el conseller ni el Govern no
renuncien a cap tipus de cofinançament. El que ens agradaria és
tenir-los al costat, però sobretot amb propostes constructives,
qüestions que el Partit Popular fins ara no ha fet en temes de
finançament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 5324/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a infraestructures
educatives.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 5324/10. És
relativa a infraestructures educatives. La formula la diputada
Sra. María Luisa Morillas, del Grup Parlamentari Socialista. 

Sra. Morillas, té la paraula.
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LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, señoras diputadas, señores
diputados. Sr. Conseller de Educación, la construcción de
nuevos colegios e institutos y la reforma de los edificios
educativos ya existentes se han enmarcado dentro de uno de los
objetivos prioritarios de esta legislatura, dotando a la comunidad
de una red de infraestructuras que responde a las exigencias y
necesidades actuales. Hay que destacar que esta legislatura ha
sido una de las más complicadas por la crisis económica, y sin
embargo ha sido la legislatura que más se ha invertido en
materia de infraestructuras educativas. 

Mi pregunta, Sr. Conseller, es la siguiente: ¿qué municipios
de las Islas Baleares han sido más beneficiados por las
inversiones de la Conselleria de Educación y Cultura en materia
de infraestructuras educativas? Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sra. Presidenta, Sra. Diputada, com vostè sap fa poc que
vàrem presentar exactament quina era la situació de les
infraestructures a les Illes Balears en aquesta legislatura, i això
suposa que s’hauran gastat a final de legislatura 164 milions
d’euros i s’hauran augmentat 14.000 places.

Vostè em demanava concretament quins eren els municipis
que havien estat els prioritaris en qüestió d’inversions, i jo li
que, els que ho han estat, han estat els que tenien necessitats
reals d’escolarització, i per això s’ha fet un fort impuls als
següents municipis: a Eivissa Vila, 16,2 milions d’euros; a
Manacor, 13,9 milions d’euros; a Sant Antoni, 12,2 milions
d’euros; a Maó, 10,9 milions d’euros; a Palma, 10,5; a
Llucmajor, 7,4; a Sóller, 7,2; i a Sant Josep, 5,8. No seguesc
perquè evidentment em demanava en els que més havia
intervengut la conselleria per construir i aquests són.

Jo li voldria comentar que efectivament sols les necessitats
i els compromisos adquirits han marcat les actuacions de la
conselleria, sigui quin sigui l’ajuntament, sigui quina sigui l’illa.
Repetesc, les necessitats han estat el que ho ha marcat. Això ha
suposat o suposa una inversió de 103 milions d’euros a l’illa de
Mallorca, 35,23 a l’illa d’Eivissa i a Formentera, i 25,33 a l’illa
de Menorca.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.3) Pregunta RGE núm. 5319/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a impacte ambiental de les obres de
remodelació del port d'Eivissa.

Passam, idò, a la tercera pregunta, RGE núm. 5319/10. És
relativa a impacte ambiental de les obres de remodelació del
Port d’Eivissa. La formula la diputada Sra. Maria Virtudes
Marí, del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, quines mesures de control s’estan implementant des
de la seva conselleria per comprovar el compliment de les
actuacions previstes a l’estudi d’impacte ambiental de les obres
de remodelació del Port d’Eivissa?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com sabrà vostè, la
legislació vigent, la Llei 11/2006, és l’òrgan..., diguem l’òrgan
substantiu que ha de vigilar i controlar les obres d’un projecte.
En aquest cas és l’Autoritat Portuària. 

No obstant això, la Conselleria de Medi Ambient sí que ha
fet tota una sèrie d’actuacions per conèixer si hi ha afeccions,
molt especialment en el parc natural i a la zona LIC.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no li discutiré el
contingut del que diu la llei, però crec que seria un acte de
prudència per part de la seva conselleria, donada la polèmica
que ha suscitat l’inici de les obres de Botafoc, la supervisió
constant que tenim de la UNESCO i el perill en què, a vegades
explicar malament les coses, va posar en un moment donat el
Patrimoni de la Humanitat, que aquesta no és una obra més de
les que vostès es puguin inhibir amb un simple informe de
l’Autoritat Portuària.

Crida molt l’atenció que en el cas que quan es va construir
el dic de Botafoc hi hagués un seguiment constant mitjançant
una web del que estava passant, que mensualment s’enviàs a la
Conselleria de Medi Ambient l’estat de les obres i les
monitoritzacions que s’havien anat fent i les seves afectacions,
i en aquest cas l’Autoritat Portuària del que presumeix és que on
line un pot controlar-ho. Miri, idò m’he pres la molèstia de
controlar-ho on line; sap què sé?, on és el vaixell, igual que sé
on és el Federico García Lorca, que és un vaixell de passatge, o
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qualsevol altre buc que vengui al port d’Eivissa. Miri, li repetiré
aquella frase tan coneguda de no es eso, no es eso. 

Si no fos tan greu simplement el titllaria d’incompetent. El
que sí li dic és que s’han de prendre seriosament obligar a
complir el pla de vigilància ambiental a l’Autoritat Portuària, i
no podem posar el zorro a cuidar de las gallinas, perquè el que
hi ha en joc és massa gros, i vostè m’agradaria saber el que diria
si el conseller de Medi Ambient fos del Partit Popular; estic
convençuda que cada dia demanarien més controls. En aquest
cas només els demanam tres coses, Sr. Conseller: primer, que
exigeixi que, dels informes diaris que es fan a Autoritat
Portuària, se n’hi remeti còpia a la seva conselleria; segon, que
els informes mensuals que s’enviïn al ministeri també s’enviïn
a vostès; i, tercer, que no es conformi amb un informe que li
varen enviar l’altre dia, quan va sortir l’escàndol als mitjans de
comunicació, per dir que tot està bé.

Sr. Conseller, no està fent la seva feina. El problema és que
les conseqüències, si les coses no van bé, no les pagarà vostè
sinó que les pagaran els ciutadans d’Eivissa i de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies...

(Petit aldarull a la sala)

Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, no té res a veure el
que vostè diu amb el que vostè demana. És a dir, vostè em
demanava si des de la Conselleria de Medi Ambient feim
controls. Ja li dic que no es fan controls des de la Conselleria de
Medi Ambient, sinó que és l’òrgan substantiu, que els ha de fer,
i li record que ni tan sols l’òrgan ambiental; l’òrgan ambiental
en aquest cas és el Ministeri de Medi Ambient.

Ara bé, no obstant això, com és evident, és un tema
importantíssim, en això no li llev raó, i per això la Conselleria
de Medi Ambient dia 21 d’octubre, concretament, ja va fer un
vol aeri per veure on s’havien fet els vessaments. Per altra
banda també està fent el seguiment amb els agents de medi
ambient a tot el sistema del parc i a la zona LIC, també; i, per
altra part, dia 22 d’octubre es va enviar un escrit al president de
l’Autoritat Portuària per reclamar informació urgent sobre el
compliment dels condicionants i, a més a més, les possibles
afeccions sobre el parc natural. Per tant analitzarem tota aquesta
informació i a partir d’aquí reclamarem, si és el cas, reclamarem
que es compleixin, de manera rigorosa i controlada sempre per
l’òrgan substantiu, els temes de les condicions que va establir la
declaració d’impacte ambiental.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 5320/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inversions a l'illa de Menorca.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 5320/10,
rectificada mitjançant escrit RGE núm. 5349/10, relativa a
inversions a l’illa de Menorca. La formula el diputat Sr. Jaume
Tadeo, del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, creim
que el Govern, amb l’exercici de no haver entrat els
pressupostos el passat dia 30 d’octubre, fa un exercici poc
democràtic perquè furta del debat dels pressupostos dins aquesta
cambra autonòmica, dins el Parlament, que és la representació
de la ciutadania i aquí on s’han de discutir les lleis i temes tan
importants com és l’actuació del Govern. Creim que aquest fet
és la constatació que hi ha un govern en minoria, i a més a més
és la constatació que no crea confiança aquest govern de cara als
ciutadans i als empresaris. Creim que presentar els pressupostos
hagués estat un bon exercici en un moment de dificultats
econòmiques i en un moment en què la societat i els empresaris
demanen contundència i demanen accions concretes i de cara al
futur per poder crear aquesta confiança necessària amb aquesta
crisi que patim.

Duim tres anys de legislatura. En allò referent a Menorca hi
ha hagut clars incompliments per part d’aquest govern,
incompliments pressupostaris, perquè aquí en tribuna s’han dit
distintes vegades distintes inversions, com puguin ser la planta
potabilitzadora d’Es Castell, el Verge del Toro, el Banyer
d’Alaior, el que puguin ser també els pluvials, etc., altres
inversions que figuraven en els pressupostos, i hem vist que any
rere any açò ha estat un incompliment, incompliment fins i tot
del mateix Sr. Antich, que en un debat de l’estat de l’autonomia
l’any 2008 va prometre un pla d’antinitrats per a l’illa de
Menorca. Incompliments un rere l’altre.

Avui estam davant una situació encara més anecdòtica.
Davant una situació de total incertesa pel que fa referència a
totes les illes i concretament a Menorca, demanam si la pròrroga
dels pressupostos que té prevista el Govern contemplarà
aquestes inversions anunciades any rere any aquí en aquesta
cambra.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el Sr. Manera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, jo crec que..., bé,
pensam que la situació, la decisió que hem pres no crea
incerteses, sinó que precisament crea un escenari absolutament
sòlid del que s’ha de fer en els propers mesos. El que crea
incertesa és no tenir, diguem-ne, clarificació al respecte. En
aquest sentit una pròrroga és un exercici exactament igual de
democràtic, està contemplat a la Llei de finances i no té
dificultat en aquest sentit.

Quant a les inversions a la pròrroga pressupostària, el
Govern contempla dintre d’aquesta pròrroga la mateixa actuació
inversora, amb els ajustaments de dèficit públic que vénen
marcats per l’ECOFIN. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no em contesta. Li he fet referència a quatre o cinc
inversions molt concretes, que eren promeses, incompliments
anteriors de pressupostos i de debat de política general, i vostè
avui aquí no contesta. I no contesta probablement perquè no és
que els pressupostos són prorrogats, açò efectivament ja ho hem
posat de manifest, ja ho hem dit, però és que a més nosaltres
pensam que els pressupostos ni tan sols no devien estar fets, i
açò és el problema i açò és la incertesa que té aquest govern i
que té la societat.

Avui la societat reclama polítiques contundents, reclama ser
valents...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. TADEO I FLORIT:

...i aquest govern no ho ha estat en aquest moment. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Manera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Tadeo, el que és
inconsistent és dir que no hi ha pressupost, que no vàrem fer
pressupost, això és inconsistent, perquè vostè diu això i ho
llança aquí davant i ja veurem què passa, i això és el que és
inconsistent.

El Govern va fer un pressupost. No té l’aritmètica
parlamentària, ho hem dit fins a la sacietat, ho hem comentat, i...

(Remor de veus)

...prorrogam un pressupost, prorrogam un pressupost que
contempla 440 milions d’euros d’inversió pública de la
comunitat autònoma. Per tant se segueix amb una política
inversora, se segueix exactament amb una política inversora i,
insistesc, aquests nombre de l’any que ve vénen ajustats, hi hagi
pressupost o hi hagi pròrroga, a l’1,3% de dèficit públic. Això
és una cosa que s’ha de fer per un requeriment de l’ECOFIN.
Per tant el pressupost és necessàriament restrictiu i la pròrroga
també. En aquest sentit no té volta de full. 

I després, Sr. Tadeo, no diguin que això genera incertesa.
Són vostès que la generen dient aquestes coses. Vostè escolti el
que deien els empresaris quan varen sortir de la Mesa
d’Economia, escolti’ls, per favor!, escolti’ls vostè. Varen dir
clarament que no hi havia cap dificultat des d’un punt de vista
tècnic, econòmic ni pressupostari, cap ni una. Són vostès que
generen això. Altres comunitats han fet exactament el mateix i
no ha passat res, no s’enfonsa el món. En aquesta comunitat es
va fer una pròrroga l’any 85 i no es va enfonsar el món, en
absolut.

(S'escolten algunes veus de fons que diuen: no, no)

Sí, sí. Sí...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

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

...es va fer una pròrroga l’any 85, i es va aprovar el
pressupost el juliol del 86.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

El juliol del 86 es va aprovar el pressupost. Per tant no ens
contin històries, diguin la veritat i no intentin confondre l’opinió
pública. Gràcies

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.5) Pregunta RGE núm. 5321/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Cristóbal Huguet i Sintes, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a revisió de les polítiques actives d'ocupació per
combatre l'atur de llarga durada.

La següent pregunta, RGE núm. 5321/10, és relativa a
revisió de les polítiques actives d’ocupació per combatre l’atur
de llarga durada. La formula el diputat Sr. Cristóbal Huguet, del
Grup Parlamentari Popular.

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
bon dia a tots els presents. Els tres trimestres de l’EPA la
mitjana ens mostra que hi ha més de 38.500 persones que duen
a l’atur i cercant feina més d’un any i més de dos. L’any 2009
els quatre trimestres la mitjana eren 21.000; l’any 2008 eren
6.200. És a dir, que de cada deu enguany prop de quatre tenen
més d’un any i alguns, una bona part, més de dos, cercant feina
i sense trobar-ne.

Jo deman al Govern si no hauríem de fer alguna modificació
de les polítiques actives per contribuir que aquesta ineficàcia
d’aquestes polítiques a l’hora d’evitar l’atur de llarga duració,
disminueixi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. En nom del Govern té la paraula la Sra.
Barceló.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, evidentment és
una de les preocupacions més grans, les persones que tenen atur
de llarga durada, perquè vertaderament això passa com perquè
perdin o esgotin les prestacions per desocupació. Sí li vull
assenyalar dues coses, que vertaderament aquesta crisi, que és
llarga, que per tant du a aquest nivell de conseqüències, les
polítiques actives per part del Govern de les Illes Balears
pactades de manera permanent pel que fa referència a
associacions sindicals i empresarials, evidentment se segueixen
mitjançant una comissió de seguiment i es van ajustant a
aquesta realitat que evoluciona com evoluciona el que fa
referència a la crisi. 

Li vull assenyalar però, l’increment de l’eficiència del que
són les polítiques actives del Govern, tant pel que fa referència
no només a un esforç pressupostari directament lligat a aquestes
persones amb una afectació de 3.000 beneficiaris, a través de les
contractacions de caràcter general via ajuntaments, via
administració local de manera extraordinària, cosa que han fet
poques comunitats autònomes, però també pel que fa referència
als serveis d’orientació, a la formació i el que ara intensificam
és la intermediació, perquè es genera molta contractació aquí
que no és el suficientment aprofitada pel que fa referència als
aturats d’aquesta comunitat.

Per tant, eficiència, cada dia es treballa per millorar-la. El fet
és que la crisi és dura i, evidentment, els aturats de llarga durada
són i continuaran essent una prioritat per aquest govern i la
revisió permanent, com no pot ser d’altra manera, de les
polítiques actives d’ocupació.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No ho ha dit, però vull entendre
que no fa falta modificar les polítiques actives. Crec que
l’avaluació del nombre de persones que duen més d’un any i
més de dos anys..., li vull recordar la darrera dada, és del tercer
trimestre, 16.175 respecte de 4.000 que hi havia el trimestre
anterior, i 4.950 respecte de 1.900, és molt important. 

Per tant, encara que en facin un seguiment, encara que els
utilitzin no tenen eficàcia, he dit eficiència, vostè ha continuat
amb la paraula, realment la pregunta i l’intenció és eficàcia. Que
l’objectiu de reduir les persones que estan més d’un any i més
de dos anys tenguin eficaçment solucions per aquesta situació.
No he d’explicar a la Cambra quina situació d’enquistament,
d’estructura de bossa d’aturats de llarga durada, la problemàtica
que se’n deriva, a part de les dificultats per a aquesta persona,
per a la seva integració social, per a les seves famílies, etc. 

Per tant, no podem continuar així. Reconegui, Sra.
Consellera, reconeguin els altres membres del Govern -perquè
és feina de tot el Govern- que no podem continuar d’aquesta
manera, deixant que de cada deu, quatre passin de mig any, d’un
any i cap a més de dos anys, aturats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):

Moltes gràcies. Crec que hem d’aterrar, evidentment, el
problema en el que és la realitat. La realitat d’aquesta crisi que
va durant té aquestes conseqüències, aquí i en qualsevol altre
indret. No em faci parlar demagògicament de xifres d’atur
vertaderament descolAlocades de comunitats autònomes on
governa el Partit Popular i que cap política pròpia s’ha establert
per a aturats de llarga durada. Aquí hi ha hagut compromisos
ben concrets. Li ho repetesc, els 25 milions directament per
persones de llarga durada, contractar-les mitjançant les
administracions locals. Aquí hi ha una formació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, gràcies.

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

...adequada d’ocupació i hi ha eficiència, moltíssima més de
la que s’havia pogut somniar mai en governs del Partit Popular.

I.6) Pregunta RGE núm. 5325/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Anna Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a temporada turística 2010.

LA SRA. PRESIDENTA:

Següent pregunta, relativa a temporada turística 2010. La
formula la diputada Sra. Anna Crespí i Prunés del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Crespí, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, acabam la temporada turística d’estiu 2010 i com tots
sabem el sector turístics i els sectors que l’envolten són els que
més pes tenen dins la nostra economia balear. Per tant, crec que
és important fer balanç de les dades que es desprenen d’aquest
sector i analitzar-les.

Ja han aparegut a diferents mitjans dades d’aquest sector,
però voldríem que la consellera de Treball i Turisme ens
concretés aquestes dades i ens en fes una valoració. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Crespí. Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, sí li volem
assenyalar que la valoració que feim de la temporada alta és una
valoració positiva, especialment si tenim en compte que tant
l’any passat com a principis d’any han estat i s’han viscut
situacions difícils. En aquests moments, amb la temporada alta
tancada el balanç, li ho hem d’assenyalar així, és positiu ja que
els principals indicadors turístics ens mostren creixement tant
respecte de la temporada alta del 2009 com també pel conjunt
de l’any. Per tant, s’ha aconseguit revertir la situació.

Permeti’m que ho sintetitzi amb uns indicadors: de juny a
setembre la despesa turística ha augmentat un 6% respecte als
mateixos mesos de l’any 2009, superior al 3,8% del conjunt
nacional. Pel que fa al nombre de turistes, aquesta mostra
creixements superiors al 7%, també majors que els que es
marquen a l’àmbit del conjunt nacional i el que és més
important, el principal índex de rendibilitat global, la despesa
per turista i dia, ha crescut per sobre de l’11% en comparació a
la temporada alta del 2009.

Per tant, el balanç d’aquesta temporada alta és satisfactòria,
especialment pel que implica de valors de creixement i també
perquè aquests valors de creixement de la temporada alta ens
permet compensar el difícil principi de l’any de manera que per
al global de l’any 2010 les xifres han estat positives en despesa
diària, més d’un 7%, i en nombre de turistes, més d’un 1,9%.

En aquest sentit, les dades que es mostren per a aquest 2010
hauran estat millors que les de l’any passat i sobretot i el més
important intentam posar les bases sòlides perquè l’any que ve,
el 2011, sigui encara millor. Tot això ho volem assenyalar
també des de la prudència perquè hem de ser conscients que
hem de continuar avançant amb els dos principals reptes que
tenim: allargar la temporada i incrementar la rendibilitat de les
nostres empreses. En aquest sentit, evidentment, ens queda molt
per fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Crespí..., no vol fer ús de la
paraula.

I.7) Pregunta RGE núm. 5326/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contractació en el sector serveis.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5326/10, relativa
a contractació al sector serveis, la formula el Sr. Josep Maria
Costa del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyora consellera, aquesta
pregunta també guarda relació amb l’economia, amb el turisme
i va a un sector que és.... si comparativament podria fer-nos una
anàlisi de quines han estat les dades comparatives al sector
servei de la contractació laboral. Tenim dades que al conjunt de
l’Estat s’ha remuntat al tercer trimestre, hem baixat la taxa
d’atur i ara està per baix del 20%, però ens agradaria saber
concretament en aquest sector, aquesta temporada, com ha estat
comparativament.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. L’evolució de la contractació laboral
turística per a enguany també ha seguit la mateixa tendència de
la dels indicadors turístics i per tant, encara que a principis
d’any va començar d’una manera amb valors reduïts han passat
a valors clarament positius i de creixement en temporada alta.
Les darreres dades disponibles del mes de setembre ens mostra
que l’ocupació laboral al sector turístic ha crescut un 2,5%
respecte al mateix mes de l’any 2009, és a dir que es troba en
una situació de generació neta d’ocupació per un valor de més
de 2.500 persones, valors superiors al que fa referència a la
mitjana estatal. 

Per això i en definitiva, el nostre principal motor econòmic
que és l’activitat turística crea llocs de feina i per tant, lidera
aquesta recuperació econòmica ja que és el sector que du més
avançada aquesta recuperació, una millora que a més
d’intensificar-se, a més a més, és extensiva a totes i a cadascuna
de les illes, assenyalam d’una manera tal vegada més
excepcional el que fa referència als creixements d’Eivissa i de
Formentera, amb un 6,9% i un 10,8% respectivament, per tant,
unes illes que tiren d’aquesta recuperació.

Per tant, i així totes les dificultats que tenim, que és difícil
sortir d’una crisi, crear ocupació en una situació de crisi és
difícil, és molt difícil i és l’àmbit que més lentament es
recupera. Així com és important superar la crisi també ho és
com la superam. En aquest sentit, que superem aquesta crisi
mitjançant l’activitat turística i la creació d’ocupació que
aquesta permet evidentment és també no només anar avançant
d’una manera molt lenta, amb la recuperació, però també és
important el com anam avançant. Per tant, són unes dades
evidentment positives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Costa, vol fer ús de la paraula?
No. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5316/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, sobre Pla
especial de camins.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5316/10, relativa
a pla especial de camins, la formula el Sr. Josep Melià del Grup
Parlamentari Mixt.

Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
una de les accions més destacades en matèria ambiental
d’aquesta legislatura haurà estat la compra de la finca Planícia
a la Serra de Tramuntana. Una vegada adquirida aquesta finca
es va demostrar que hi havia una problemàtica d’accessos en el
tema dels camins. Arran d’aquesta problemàtica Unió
Mallorquina va presentar una esmena que després es va
convertir en un article de la llei, d’aquesta llei que assenyalam
a la pregunta, Llei 10/2010, article 5, que estableix que
correspon al Govern efectuar l’ordenació conjunta dels camins
que donen accés a aquesta finca.

Per això, demanam al Govern, després de més de tres mesos
de l’aprovació d’aquesta llei com està aquest pla especial tan
necessari per donar accessos a aquesta finca que ha costat tant
de doblers públics a la comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Vicens.

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

Sr. Melià, s’està redactant aquest pla especial, concretament
ja fa un temps que es redacta i quan s’hagi acabat es tramitarà
adequadament. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sr. Melià, vol fer ús de la paraula?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tres mesos després voldríem
saber alguna cosa més que el fet que s’estigui redactant el pla,
perquè això ho trobam molt poc concret. La veritat és que
l’eficàcia que es demostra per part del Govern i d’alguns dels
seus suports a botar tanques ens agradaria que també es
demostràs en la redacció d’aquest pla especial i en la seva
ordenació i per tant amb una resolució jurídicament satisfactòria
dels accessos en aquesta finca pública.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Sr. Vicens.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Melià, en primer lloc, li he de
dir que tres mesos després el Govern fa una cosa que l’anterior
conseller no va fer un any després, això és una cosa que li he de
dir ja que em retreu això. 
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Miri, el Consell de Mallorca i el Govern fan tot el possible
en el tema dels accessos del camí vell de Planícia i quan dic
això, crec que ja ho hem demostrat. Ara bé, això no lleva que
com sap vostè en el darrer decret de batlia el jutjat va establir
una cautelar i per tant, és clar, és que no es planteja el problema
bé. És a dir, el problema ve perquè tenim un ajuntament que diu
que el camí és públic i per tant ha d’actuar com a tal. Això vol
dir que l’ajuntament el que ha de fer és no just posar al catàleg
sinó també incorporar-lo al Registre de béns municipals i, a
partir d’aquí, després reclamar la titularitat pública d’aquest
camí. 

En això té tot el suport de la conselleria i també del consell,
ja li ho hem comunicat al batlle, però el que passa és que s’ha
d’actuar en aquest sentit perquè fins que no és demostri si és
públic o no és públic, evidentment després si no fos públic es
podria expropiar, però el que s’ha de fer primer és demostrar
que és de titularitat pública i això, miri, per molta feina que faci
el consell i per molta feina que faci el Govern, el que no pot fer
és fer la feina que ha de fer l’ajuntament perquè, com sap, en
titularitat pública les competències són únicament i
exclusivament municipals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. 

I.9) Pregunta RGE núm. 5323/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Torres i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a noves tecnologies a l'assistència
sanitària.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 5323/10,
complementada mitjançant escrit RGE núm. 5348/10, relativa
a noves tecnologies a l’assistència sanitària, la formula la Sra.
Maria Torres del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Torres, té
la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Les noves
tecnologies aplicades al sector de la sanitat són indubtablement
una eina importantíssima per fer els diagnòstics i per millorar
els tractaments de les malalties. Consideram que és un tema de
gran importància. 

Volem preguntar avui al Sr. Conseller de Salut i Consum,
quins són els projectes que està impulsant la Conselleria de
Salut per millorar l’assistència sanitària mitjançant les noves
tecnologies?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com diu les
tecnologies de la informació i de la comunicació són una eina
per millorar la qualitat en l’atenció sanitària. Això vol dir
millorar la informació que té el pacient, millorar la informació
que té el professional, compartir la informació entre
professionals, eines de suport per prendre decisions, disminuir
o intentar solucionar millor temes com la insularitat i també
guanyar més temps perquè els professionals atenguin els
pacients.

Duim molts de projectes en cartera, un primer és el de
recepta electrònica implantada a tot el territori, actualment el
cent per cent d’atenció primària i el 85% dels serveis
hospitalaris, el 64% de receptes dispensades pel Servei de Salut
ja són en format de recepta electrònica i el 42% dels usuaris ja
han rebut aquesta prestació farmacèutica. Per tant, és un dels
projectes que està més fiançat.  

Un segon gran projecte és el d’història de salut digital, un
projecte molt ambiciós que posa tota la informació a l’abast de
qualsevol professional sanitari a qualsevol punt assistencial, un
projecte que a més podrà ser visualitzat pel conjunt d’usuaris
del sistema públic ben aviat. Tenim aquest portal web del Servei
de Salut que serveix per demanar cita, per solAlicitar canvi de
metge o infermera o per donar molts de serveis als ciutadans,
una pàgina web que ja té al voltant de 5.000 visites diàries. 

Podríem parlar de projectes molt clínics, un registre de
síndrome coronària que en aquests moment permet que
qualsevol ciutadà en cent minuts pugui tenir ja (...) la seva
arteria, amb la qual cosa disminuïm la mortalitat per infarts i
milloram la perspectiva de vida dels nostres ciutadans, com
també podríem parlar d’un projecte com el teleictus que
implantat a totes les illes o el projecte de telemedicina a
dermatologia o un projecte innovador també en rehabilitació
que permet bons resultats clínics disminuint de manera molt
important la necessitat de trasllat de les persones.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. No vol fer ús de la paraula la Sra.
Torres.

I.10) Pregunta RGE núm. 5317/10, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dimissió o cessament del
director general d'Interior.

Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 5317/10,
relativa a dimissió o cessament del director general d’Interior,
la formula el diputat Sr. José María Rodríguez del Grup
Parlamentari Popular.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Hble.
Sra. Consellera de Interior, el martes pasado supimos, tuvimos
conocimiento que se había producido el ceso o la dimisión del
director general de Interior, queríamos saber cuáles han sido los
motivos que han acaecido para que suceda este cese o dimisión.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el passat 25 d’octubre
el director general d’Interior va presentar la dimissió per escrit
a aquesta consellera en la qual alAlegava motius personals, si bé
va fer públic que assumia la responsabilitat política de les
decisions que ell va prendre en relació amb la intervenció en
determinats centres de tercera edat per presumpte joc ilAlegal.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente las informaciones
periodísticas dicen eso, reflejan que ha habido una discrepancia
en los ritmos entre usted y el director general, no sé qué nivel
tiene esta discrepancia, estos ritmos. 

Lo que sí es cierto és que hace unos días fuimos noticia
nacional por haber desenmascarado una banda de personas que
se dedicaban a hacer grandes inversiones en bingo, vino la
policía a instancias de la Conselleria de Interior, la Policía
Nacional, e identificó a cada uno de los miembros, después se
llevó la ingente cantidad de dinero que tenía cada uno, inclusive
se llevó también la maquinaría que servía para esta trama.

Consellera, mire usted, le voy a dar un par de datos para que
los tenga usted en consideración. Cada día hay sólo en la Playa
de Palma diez collas o grupos de trileros, de entre 5 y 6
miembros cada una, son entre 50 y 60 personas. Cada día esos
trileros hacen como mínimo 20 partidas de trile, con lo cual
están defraudando al fisco, como lo estaban los del tema este.
Gracias por el respeto. 

Cada semana en los autobuses de la EMT, que van de Palma
a la Playa de Palma, hay más de 50 robos de carteras. Y este
verano en la Playa de Palma, son datos que no figuran en la
memoria del delegado del Gobierno, porque como ustedes no se
llevan bien, no lo incluye. Este verano ha habido más de 900
denuncias en Playa de Palma, lo que favorece mucho el turismo,
es bueno esto, porque el turismo sale reforzado con esto, de
robos, tirones y fraudes. Y contra éstos su conselleria no manda
a la policía nacional, contra éstos, no los manda a por los del

trile. Usted recibe el dinero del trile y los expedientes, los
manda al fiscal y punto. 

Antes de mandarlos a por los que juegan al bingo, hay que
mandarlos a por los del trile.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com que vostè té
coneixements de sobres per saber quina és la competència de
cada una de les institucions, supòs que vostè sabrà que si hi ha
robatoris de carteres, estirades o qualsevol altre delicte el
competent per investigar això és la Policia Nacional i el jutjat
d’instrucció que instrueixi els corresponents casos. Per tant,
seria bo per no confondre més, que cadascú tengués clar de qui
és cada una d’aquestes competències.

Miri, la discrepància efectivament va existir. Jo he estat molt
clara des d’un primer moment i des d’un punt de vista formal,
per entendre que era desproporcionada la presència de la policia
per investigar unes denúncies que havien existit a la nostra
conselleria per presumpte joc ilAlegal. I així ho he fet públic amb
total claredat. Únicament discrepàncies en qüestions formals,
perquè li he de dir una cosa, Sr. Rodríguez, des d’un punt de
vista formal, que li quedi ben clar a vostè, que qualsevol
denúncia que arriba a la conselleria serà tramitada i instruïda
des d’un punt de vista administratiu, que és la competència que
té la Conselleria d’Interior; i des del moment que es pugui
sospitar que hi ha qualsevol tipus de delicte, això serà tramès a
l’autoritat competent.

De totes formes, Sr. Rodríguez, supòs que a ningú no li
escapa que els robatoris, estirades, etcètera, que vostè denuncia
ara no és res nou. I si tants de delictes i irregularitats
administratives existeixen a la nostra comunitat, no entenc, Sr.
Rodríguez, per què vostè quan era conseller d’Interior l’any
2005 des de la seva conselleria en una legislatura m’atreviria a
dir que no varen fer més de quatre inspeccions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa.
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I.11) Pregunta RGE núm. 5322/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pròrroga pressupostària.

La següent pregunta RGE núm. 5322/10 és rectificada
mitjançant escrit RGE núm. 5351/10, és relativa a pròrroga
pressupostària. La formula el diputat...

(Remor de veus)

Sr. Rodríguez!

La formula el diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Diré en primer lloc que estic
molt preocupat pel tema dels pressuposts non nats, els
pressuposts dels quals se saben molt poques coses i respecte
dels quals se’ls ve llevant importància, com si fos aquesta una
qüestió menor, com si no ho pagàs, parlar-ne. “No, és igual,
d’altres els han prorrogat, a altres bandes es fa, és igual”. Un
moment, aquesta és la llei més important que es discuteix en el
Parlament. L’origen del parlamentarisme com saben molt bé, i
molt especialment el Sr. Conseller, es troba precisament primer
en la limitació de la recaptació per part dels reis respecte dels
nobles, després en la decisió de com s’han de repartir els
doblers. Bé, d’això es tracta i aquest és el debat que cada any
s’ha de fer aquí i que vostès, com s’ha dit abans molt
encertadament, furten a aquest parlament. Hi ha d’haver raons
molt detallades, molt rigoroses i molt serioses que s’exigeixen
perquè això no es produeixi, perquè hi hagi una pròrroga, i
perquè, per tant, no es debatin en aquest parlament els
pressuposts per a l’any que ve. 

Li deman per tant, al Govern i supòs que al conseller
d’Hisenda, quina és l’opinió que té? Considera que això és
adequat? Considera que aquest és un plantejament correcte, de
no aprovar el pressupost?

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. Sr. Diputat, consider que és
encertat el que ha fet el Govern aportant o comentant que hi
haurà una pròrroga dels pressuposts. Consider que és totalment
encertat i, a més, és legal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. No m’embullaré en una discussió
sobre la legalitat o no que ens duria segurament molt enfora. Per
a mi és de dubtosa legalitat en els termes en què vostès ho han
fet i de cap justificació, perquè encara no he escoltat cap
justificació per no dur els pressuposts a aquest Parlament.
Aquesta és una obligació que recau damunt el Govern. I dolent
és si el Govern no té la majoria per treure’ls endavant, dolent és
que no s’atreveixin a dur-los per veure si els poden treure
endavant, com hi ha hagut ofertes des d’aquestes bancades per
fer-ho així i no han estat preses en consideració: i més dolent és
que el Govern no pugui elaborar aquests pressuposts, que jo no
sé si pot o no pot.

El que sí sé i començ a sospitar, estic només en el terreny de
la intuïció i la sospita, però sé ben cert que acabaré en el terreny
de la certesa, senyors diputats, és que al Govern no li interessa
dur aquí els pressuposts. Al Govern li interessa anar a les
eleccions amb la pròrroga d’aquests pressuposts, perquè
naturalment dur uns pressuposts en els termes que ho hauria de
fer en aquest parlament, debilitaria de tal forma les seves
expectatives electorals -i això és “maniobrisme” políticament i
d’això els acús en aquests moments- que faria impossible cara
a les eleccions sortir endavant per part seva.

Denunciï, membres del Govern, denunciï, senyores i senyors
diputats, una estratègia política que consisteix a no dur els
pressuposts al Parlament. Ens va millor prorrogar els que tenim
que dur-ne uns de nous.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Manera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el que no farà el
Govern és fer un pressupost que els interessi a vostès. Clar, el
Govern...

(Remor de veus)

Deixin-me parlar, per favor!

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

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

El Govern és l’entitat que ha de fer el pressupost. I
evidentment el Govern no té una aritmètica parlamentària que
li permeti aprovar el pressupost com a mínim en les seves línies
bàsiques. Vostès han estat els que han dit reiteradament i és la
condició sine qua non que posen, que variem la nostra política
fiscal. Per a nosaltres és un tema central. La política fiscal
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progressiva és un tema central per a la nostra política
econòmica, Sr. Fiol. I aquest és un motiu bàsic, evidentment que
estam en aquesta línia, clar que sí.

Vostès ens diuen “vostès llevin això i ja veurem què faig jo,
no li faré cap esmena”. Home, també vostès furtaran el debat en
el Parlament si fan això o no? No furtaran el debat? Clar, és el
seu argument que diuen. Els que fan filibusterisme són vostès,
clar! Són vostès...

(Continua la remor de veus)

Jo els he escoltat i no he dit res i han dit algunes coses que
no m’han agradat. Escoltin-me a mi per favor!

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci per favor!

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

Es posen molt nerviosos quan parlam. Posin-se tranquils.
L’únic que els dic és això, Sr. Fiol. Vostès són les que no
s’avenen a treballar en una línia en la qual el Govern pugui
plantejar la seva política econòmica d’una manera nítida. Vostès
ho impedeixen i és absolutament lícit fer el que feim. Volem
tenir el pressupost que el Govern vol, que per això és competent
per fer-ho.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.12) Pregunta RGE núm. 5318/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a proposta del Grup Popular en relació
amb els pressuposts.

Passam ara a la darrera pregunta RGE núm. 5318/10, és
relativa a proposta del Grup Popular en relació amb els
pressuposts. La formula el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup
Parlamentari Popular.

Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Presidenta. La setmana passada vàrem fer
una oferta al Govern, al president, jo diria que molt generosa i
carregada de responsabilitat per part del Grup Parlamentari
Popular. Vàrem rebre notícies en aquest cas del Sr. Moragues
que deia que el Partit Popular es podia estalviar l’esforç de votar
a favor o de no presentar esmenes, també vàrem sentir en aquest
cas el Sr. Diéguez que deia que el que havia de fer el Partit
Popular era demanar que no s’augmentassin els pressuposts. I
vàrem sentir que el president deia que no s’acaba de fiar del
Partit Popular i que havia tengut males experiències.

Dos d’aquests motius cauen pel seu propi pes. En primer
lloc, vostès prorrogant el pressupost ja no augmenten imposts.
Per tant, això ja no és una excusa. Vostè no es fia, 28 firmes de
tots els diputats del Partit Popular, perquè vostè no se’n fia, que
diuen que nosaltres no presentarem esmena a la totalitat, ni
esmena parcial. I a més, li dic que nosaltres ens abstendríem en
aquests pressuposts. 

Què pensa vostè, Sr. President, a part de fer menyspreu
contínuament al Partit Popular, de l’oferta que li vàrem fer? 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, jo el que
pens és que totes les propostes sempre són positives, d’entrada.
Per tant aquesta mateixa setmana mateix hi haurà una reunió per
parlar d’aquest tema.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sr. President, no esperava que vostè digués
que aquesta proposta era negativa, perquè negativa jo crec que
no ho pot ser, és totalment positiva. Però a nosaltres ens
agradaria aprofundir un poc més i saber quins són els motius
que en una setmana vostè encara no ha trobat en aquest cas la
resposta per donar al Partit Popular. No és massa complicada.
Li deim que faci els seus pressuposts, simplement sense
augmentar la pressió fiscal que pens que és una mesura bona i
que al final aniria bé a tots els ciutadans. 

Nosaltres ens demanam, Sr. President, si aquí hi ha altres
motius. Ja ho ha dit el Sr. Fiol, vostès s’estimen més uns
pressuposts prorrogats que uns pressuposts nous. Què volen
amagar darrera aquest pressupost? Primer, pensam i a més
tenim notícies que vostès no tenen pressuposts, no els han
elaborat, no tenen un document de pressupost. Segona, ens
consta que els seus socis de govern no donaven suport a les
grans xifres que vostès posaven damunt la taula del nou
pressupost. És a dir, no només no tenien la majoria
parlamentària, sinó que tampoc no tenen els seus socis de
govern per presentar aquest pressupost.
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Sr. President, no es pot governar d’aquesta manera,
cregui’m. No es pot governar d’esquena a aquest parlament.
Vostè té l’obligació d’entrar aquest pressupost i intentar
consensuar-los. Ja ens va insultar quan vàrem anar a la reunió
amb el Sr. Moragues, dient que no volia res del Partit Popular,
que no volia negociar res. Escolti, vostè té l’obligació d’entrar
un pressupost en aquest parlament i intentar com a mínim
negociar-los, si no pot, retiri’ls, però negociï-los.

Miri, Sr. President, si vostè no accepta aquesta proposta,
nosaltres li demanarem que comparegui en aquest parlament
perquè expliqui quins són els motius ocults pels quals vostè no
vol aprovar el pressupost.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. La veritat és
que el Partit Popular té una forma de negociar molt especial,
darrere cada proposta hi ha 25 amenaces. Jo, la veritat, crec que
la primera resposta que he fet ha estat dir, ens asseurem per
parlar de la proposta. I vostè empra tota la segona intervenció
per anar en contra de no sé quants de supòsits i situacions que
es poden donar en relació amb aquest tema. La veritat és que
l’ambient d’acord el veig un poc malalt, per dir-ho de qualque
manera.

Jo he dit en diferents ocasions que els imposts són
independents al tema del pressupost, són independents. Hi ha
unes lleis aquí aportades. He dit que efectivament per parlar
d’aquesta qüestió per a nosaltres, que hem fet una política
progressiva en matèria d’imposts i que per tant, hem llevat
imposts a aquells colAlectius amb especials dificultats, creim que
en un moment de crisi hi hauria d’haver una aportació també
dels colAlectius que estan més ben situats dins la societat. És un
tema de solidaritat en el tema social. Per tant, aquesta és una
política que defensa aquest govern, més enllà de si són 4, 15, 20
o 30 milions, és una política que defensa aquest govern i que la
defensarà. Per tant, per això en volem parlar, perquè vostès ens
fan una proposta fent que nosaltres renunciem a aquesta
política. Per tant, jo en vull parlar i els vull dir que aquesta
política és molt important, vull seure i en vull parlar, però per a
nosaltres és molt important.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 4248/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb l'ordenació i explotació dels ports que són
competència de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 4248/10. És presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a política del Govern en relació amb l’ordenació i
l’explotació dels ports que són competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 

En nom del Grup Popular té la paraula el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, no perquè ho expliqui d’entrada, la importància que
tenen els ports a qualsevol territori, però d’una manera molt
especial a unes illes i a un arxipèlag, deix de valorar la
transcendència que damunt l’economia i la capacitat dels
habitats d’unes illes o d’un arxipèlag de comunicar-se, de
créixer i de tenir un millor futur. També passa açò d’una manera
especial a les Illes Balears. I, per tant, aquestes competències
transferides l’any 85 i que l’any 2005 varen merèixer una
legislació pròpia, han de ser una eina autonòmica, jo diria que
a més d’estratègica, transcendental, per al futur econòmic i per
a l’evolució de la societat illenca.

Des de principi de legislatura, tot i que en el seu pacte de
govern hi havia només dues qüestions plantejades en matèria
portuària, una era el no crear nous ports esportius, ni fer
ampliacions i fins i tot es parlava de modificar la llei si feia
faltar per evitar-ho, i l’altra eren les ampliacions dels ports de
l’Estat, dels quals avui no toca parlar-ne, es referia en concret
al dic de l’oest a Palma i a Eivissa. Cap altra qüestió d’allò que
és l’acord per a l’estabilitat política i el futur sostenible de les
Illes Balears, que aquí queda com a títol que ens ha enganat a
tots. 

Vull fer referència, Sr. Conseller, a dues qüestions. El
desenvolupament reglamentari, no a les qüestions d’actuació
concreta per a Ports, sinó a l’ordenació i planificació d’allò que
es diu en termes no només figurats, sinó d’enginyeria civil i
d’acadèmia portuària, a l’explotació dels ports, no a l’explotació
de les persones que demanden serveis als ports. No, açò ho dic
avui i no ho ampliaré, però té intenció i per açò queda en el
Diari de Sessions. Explotar els ports, les instalAlacions i els
equipaments que tenen els ports, però no explotar les persones
que tenen necessitat d’aquests equipaments i d’aquestes
instalAlacions. Ja en parlarem més clar en una altra ocasió.

Què ens interessa avui als diputats, estic segur que no només
als del nostre grup, sinó a tots els diputats i a tots els ciutadans?
Si ha variat la política que va iniciar aquest govern a principi de
legislatura. Ens va agradar quan el titular era el Sr. Grimalt, que
apostés clarament per a una organització portuària allà on es
valorés i s’analitzés la possibilitat que Ports de les Illes Balears
comptés amb les instalAlacions de pesca o de nàutica esportiva
que estan fora de l’àmbit de Ports de l’Estat, i en aquest cas
molt concretament afecten dues concessions, una a Es Molinar
i l’altra a Es Portitxol, a part d’altres de menor importància i
rellevància; també aquelles que estan dins l’àmbit portuari dels
Ports de l’Estat, que també tenen molt importància des del punt
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de vista de pesca i esportiva; i també parlaven d’analitzar i
veure la possibilitat que la Savina, Eivissa, Maó i Alcúdia
poguessin formar part també de la xarxa de ports de
competència de la comunitat autònoma; i finalment, un quart i
aquest se va aprovar per unanimitat aquí, harmonització.
Necessitam saber, Sr. Conseller, si ha variat la postura del
Govern, manifestada en aquell temps pel Sr. Grimalt, amb la
seva postura que no li hem sentit i que jo esper que puguem
sentir aquí. 

Defensa vostè que facem tot el possible perquè aquestes
competències, millor dit la competència d’aquestes
instalAlacions siguin de la comunitat autònoma? I l’altra qüestió
important que trob, dins allò que és la prestació de serveis, no
entraré en allò que és la pesca professional, la pesca d’esbarjo,
els passatgers, les mercaderies, perquè entenc que està en
general enfocat bé i que no té discussió, però sí que em
preocupa la manera com han abordat els concursos per als plans
directors.

L’article 8, millor dit, el punt 2 de l’article 8 de la Llei
10/2005, de ports de les Illes Balears, diu clarament que l’àmbit
dels plans directors s’ha de fer d’acord amb les indicacions del
reglament. Jo a l’esborrany del reglament de què he disposat per
poder llegir no he vist que hi hagi cap previsió respecte d’àmbits
territorials que siguin de més d’un port, no ho he vist al
reglament. Per tant, no sé com es pot donar compliment a un pla
director que pugui abraçar més d’un port, i li explicaré perquè
defens açò, si no és al reglament.

Per què ho defens? Perquè som un convençut, i no som tot
sol, que la satisfacció de la demanda, per exemple, en matèria
d’amarradors nàutics esportius ha de ser analitzada des del punt
de vista de l’ús d’aquests amarradors; és a dir, ben igual que un
hoteler sap quants clients li demandaran habitació els mesos
d’estiu, els mesos de mitja temporada i els mesos de baixa,
nosaltres hauríem de saber, ho podem saber, perquè no és massa
complicat de fer, només s’ha de fer i açò no és massa complicat,
quina és realment la demanda per zones. A Menorca, ho he
posat altres vegades d’exemple, una zona, per exemple, seria
des de Cala Galdana, el sud-oest fins Cala Morell. Si no es fa un
pla director per atendre la demanda concreta en aquest àmbit
nàutic esportiu, però clar, el pla director abraçarà totes les altres
demandes, difícilment amb un pla director només del port de
Ciutadella es podrà donar satisfacció; s’abocarà al que no m’ha
agradat mai, i que jo esperava que amb la nostra llei de ports i
el reglament s’evitaria, que és remetre-nos, podem tenir tants
d’amarradors, els assignam de manera permanent o temporal i
la resta de demandants a una llista d’espera fins que es morin o
hi hagi un cessament d’ús o trobin un lloc a una concessió. No
m’agrada perquè açò no és una solució i vostè ho entén.

Les xifres que es manegen respecte d’amarradors a nivell de
les Illes Balears existents són 22.000. Però vostè i jo estam
convençuts que no hi ha 22.000 embarcacions que surtin a
navegar tot l’any, és ver que no? Per tant, hi ha en aquests
22.000 amarradors moltes possibilitats d’una gestió més
eficient. D’aquests 22.000 s’estima, nombres rodons, que 9.000
estan en mans de l’autoritat portuària; la resta, Sr. Conseller,
estan en ports de gestió directa o ports de gestió directa de la
comunitat autònoma. Veu idò, per la quantitat, la importància
que té una bona gestió, que no es pot fer si no hi ha un bon

reglament, que modifiqui els sistemes tradicionals de la gestió
dels amarradors?

Nosaltres, no importava recordar-ho, però ho recordaré
perquè tal vegada sortirà, el 13, ara no record no si era setembre
o octubre, crec que d’octubre del 2009, una proposició no de llei
del Grup Socialista la vàrem suportar, però reclamàvem dues
coses: una, que vostè hi hauria d’haver estat i no hi era quan es
va debatre aquest punt, i dues, que necessàriament s’havia de
comptar amb un reglament. Però clar, no basta que el reglament
hi sigui, perquè si el reglament que es fa no contempla una
modificació del sistema de gestió per a l’explotació i
l’ordenació dels ports, difícilment aquestes eines normatives
seran útils per donar serveis.

Acab i remarc una idea que em sembla transcendental,
importantíssima, l’Estat sempre, millor dit, no sempre, a l’època
moderna, ha considerat ports en dues línies: que és una autoritat
i que ha de ser autosuficient des del punt de vista financer. No
compartesc ni una ni l’altra i les combatré mentre tengui
responsabilitats polítiques. Per què? Perquè ports, no només a
les Illes Balears, però nosaltres som aquí, per tant especialment
a les Illes Balears, ha de ser uns serveis, serveis portuaris per
atendre les demandes que tenim, que tenen les embarcacions de
qualsevol tipus de tripulant: professionals de la pesca,
professionals del transport, transport de mercaderies, transport
de passatgers, oci, jubilats, clubs nàutics, etcètera, serveis, per
tant una actitud i un reglament, Sr. Conseller, de donar serveis,
no de ser autoritat. I segon, autofinancerament mai, mai, és una
de les injustícies més grosses que hi havia al primer projecte de
modificació de la Llei 48/2003, que ens va du a algunes de les
iniciatives que en bona part s’han recollit al consens que hi va
haver entre el Grup Socialista i el Grup Popular en el Congrés
per modificar aquesta llei i que s’ha traduït en llei, i que encara
s’haurà de modificar en alguna coseta més que perjudica les
illes, com per exemple que els descomptes que hi ha en el trànsit
interinsular no es contempla més que el trànsit interinsular
estatal, amb ports de l’Estat; i en canvi, un trànsit, com el futur
o el present, entre Ciutadella, que és comunitat autònoma, i el
d’Alcúdia que encara continua sent estatal, no es veu beneficiat.
I també que algunes de les bonificacions que existien s’han
traduït en un increment, encara que nosaltres no l’havíem
detectat en el moment d’aprovar-se aquella llei.

Bé, dit açò, Sr. Conseller, jo esper ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, hauria d’anar acabant.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, Sra. Presidenta, i gràcies per la seva advertència.

Sr. Conseller, jo esper de vostè clarament que es posicioni
com a membre d’aquest govern en relació amb les competències
i en relació amb modificar el reglament que ara tenen i que no
contempla de cap manera convertir el servei de ports en un
conjunt d’eines humanes i materials per donar solucions a la
demanda en els ports, sinó a ser, em sap greu dir-ho així, una
mica més autoritat portuària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

En representació del Govern intervé el Sr. Carbonero. Té la
paraula. Deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Huguet,
per la seva intervenció, per la part constructiva de la seva
intervenció i també pel seu to. No fa molt vàrem tenir ocasió de
parlar-ne d’aquests temes a una comissió i és ver que hi va
haver qüestions que tal vegada, com les que vostè ha plantejat
aquí, no varen quedar prou clares i per tant ara serà l’ocasió que,
com a mínim, la posició del Govern quedi més clara. La seva
posició crec que ha estat, tant a la comissió com ara, en la
mateixa línia.

Miri, la importància dels ports, evidentment, crec que no se
n’ha de parlar més perquè crec que tots en som conscients. Pel
que fa referència a l’explotació de ports, esper amb molta
atenció que m’expliqui ara, quan torni a pujar, la diferència
aquesta que vostè ha establert entre l’explotació dels ports i
l’explotació de les persones que fan feina a ports, però bé, ha dit
que ho faria un altre dia, és igual, per a mi quan vostè vulgui en
parlam d’aquest tema, perquè m’ha paregut que podia ser
interessant.

Pel que fa referència a les competències, Sr. Huguet, en
vàrem parlar crec que bastant prou a la comissió, i jo vaig deixar
molt clara la meva posició i li vaig explicar que vostès tenien
una ponència, de la qual vostè en formava part i que feia unes
feines derivades d’un acord parlamentari, i que, a més d’aquest
acord parlamentari, hi havia un acord del Consell de Govern i
que d’aquest acord del Consell de Govern jo, a la vegada, havia
fet una sèrie de tasques, a través del director general, i que
aquestes tasques anaven encaminades directament a solAlicitar
informes per aconseguir això que vostè demanava, per
aconseguir competències en matèria de ports en els ports
d’interès general o de titularitat estatal. És més, em pareix que
va quedar clar que el Govern, en aquest cas, ha fet més via que
el Parlament, i que totes les cartes que nosaltres vàrem enviar,
els informes que vàrem rebre, etcètera, era una passa bastant
més avançada que la que duia el Parlament.

Per cert, em vaig comprometre a lliurar-li tot allò que
havíem fet perquè vostès poguessin continuar fent feina i no
duplicàssim actuacions, si no s’ha fet encara, li assegur que
aquesta setmana ho tendrà.

Per tant, Sr. Huguet, amb la solemnitat que vostè reclamava,
perquè consti al Diari de Sessions i en seu parlamentària, li dic
que aquest Govern està d’acord amb allò que ha aprovat el
Parlament i amb allò que ha aprovat el Consell de Govern, no
podria ser d’una altra manera, nosaltres hauríem de tenir
competències a determinats i en determinades matèries que avui
són de titularitat estatal o d’interès general.

Concursos per als plans directors. Doncs bé, la veritat és que
vostè ho remet a un reglament, en aquest tampoc non nato, com
deien vostès dels pressuposts; jo comprenc que vostè em negui
un text de reglament i que a partir d’aquest text doncs pugui
fixar la seva posició, però bé, aquest reglament no ha estat
aprovat i jo pens que quan estigui aprovat jo hauré de
comparèixer aquí o en comissió, hauré d’explicar el seu
contingut i podrem debatre sobre el contingut del reglament,
però ara fer un predebat sobre un reglament que no està aprovat,
doncs, en qualsevol cas pot servir, pot anar bé per rebre per part
seva unes determinades recomanacions, que les podem tenir en
compte, però no per debatre o per modificar un text que encara
no està aprovat.

Miri, no fa falta el reglament per redactar plans directors, els
haguéssim pogut redactar, i de fet jo ja li vaig explicar a la
comissió que nosaltres en aquests temes dúiem una política
continuista amb la política que havia establert el Sr. Grimalt i el
Sr. Patiño, dúiem una política continuista perquè ens semblava
bé, perquè li havíem donat suport i perquè ens semblava bé,
perquè ho feien bé i, per tant, no havíem canviat aquestes
qüestions, no havíem canviat cap línia, cap directriu de les que
ells tenien en marxa. Havíem intentat impulsar, donar més
rapidesa a una sèrie de qüestions que ens semblava que
necessitaven aquest impuls; segurament ells també ho haguessin
fet, perquè som ja a les acaballes de la legislatura, però res més,
les directrius eren les mateixes.

Per tant, es va posar en marxa el Pla director sectorial de
Sant Antoni, jo no sé si vostè a la badia de Sant Antoni creu que
hi ha d’haver un altre municipi o un altre port que entri dins
aquest pla director, però jo crec que no, jo crec que està bé que
es redacti el Pla director sectorial de Sant Antoni, el pla director
de ports, i que es pugui tenir el seu resultat el més aviat
possible.

Estam amb la redacció, amb l’encàrrec de la redacció dels
plans directors d’Andratx, Portocolom i Fornells. No sé si a
vostè li sembla bé, però a mi sí, crec que és necessari anar
avançant aquests plans directors i no esperar a un reglament,
perquè el reglament, en principi, no és imprescindible per a
aquests plans directors, per a aquests. Si vostè creu que en el
reglament hi ha d’entrar la qüestió que els plans directors
puguin agafar més d’un port, puguin agafar un àmbit superior a
l’àmbit d’un port, doncs la veritat és que no crec que hi hagi cap
inconvenient, a mi no em pareix que això sigui una qüestió que
ens hagi de dur a un problema, em pareix que és una posició
raonable i en qualsevol cas jo l’he recollida per tenir-la en
compte.
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Ara bé, en el tema de gestió, miri, nosaltres, el reglament
podrà dir el que vulgui, és a dir, podrà tenir un sentit o en podrà
tenir un altre, però no es podrà separar del que diu la llei
respecte de la gestió, en concret l’article 63 de la Llei 10/2005,
que parla d’establir règims específics segons la utilització
efectiva dels amarraments; el foment de l’ús a temps compartit
i afavorir les marines seques. Això que vostè demanava al final,
realment nosaltres estam d’acord amb aquest sistema de gestió,
una gestió que no signifiqui allò que vostè ha dit de manera
emfàtica: mils d’amarraments ocupats, mils també de gent en
llista d’espera i els vaixells amarrats dins els ports, que no
surten més que una sèrie de vegades a l’any; això, efectivament,
és molt poc eficient i la llei ho va voler combatre, i el reglament
anirà en aquesta línia.

La política que fem va en aquesta línia i va en aquesta línia,
i jo li explicaré, una qüestió, un exemple que vostè entendrà
molt ràpidament, miri: vostès van redactar un projecte de Cala
en Busquets, un projecte d’un port d’una marina, en aquest cas,
humida, no seca, que tenia 514 amarraments, i nosaltres hem fet
un projecte completament diferent, consensuat amb vostès, però
el projecte que utilitzam és de 141 amarraments, és a dir, cinc
vegades menys, i 180 a marina seca. Per tant, aquesta línia no
és que figuri a la llei, no és que vostè em digui nosaltres la
defensam, és que nosaltres la posam en pràctica. Aquesta és la
diferència: que vostès en parlen i nosaltres la posam en pràctica.

I per acabar, dir-li que les dues darreres qüestions que vostè
ha posat aquí damunt la taula, que els ports no siguin autoritat,
sinó que siguin un servei, i que els ports no cal que siguin
autofinançats sinó que podem rebre finançació externa, jo amb
aquestes dues qüestions hi estic completament d’acord.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Per fixar les posicions, per part del
Grup Parlamentari Mixt hi ha qualque intervenció? No.

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, gràcies per les explicacions d’una
qüestió que l’altre dia ja va ser objecte de debat en comissió i
que, a més, supòs que d’aquí a quinze dies serà objecte d’un
debat d’una interpelAlació.

Primer de tot volia destacar, ja que és una interpelAlació
genèrica sobre la política de ports que ha fet aquesta comunitat
autònoma amb aquells ports que són de la seva competència,
una qüestió que el Sr. Huguet, l’interpelAlant, hi ha fet referència
una mica de passada, que és que el nou Govern ja parteix d’un
canvi d’orientació en la política de ports plasmat al pacte de
governabilitat que vàrem signar les diferents forces polítiques
ara fa tres anys, que és aquell objectiu polític de deixar de fer
nous ports esportius, de deixar de fer macro, el que podríem
entendre com a macroampliacions de ports; és veritat que vàrem
rebre l’herència difícil o molt difícil d’aturar de Port Adriano,
però sí que aquesta ha estat una legislatura de contenció
respecte de les anteriors i donat l’estat del nostre litoral i l’estat
de saturació, crec que això és un primer aspecte que ens
agradaria destacar.

En aquest sentit, nosaltres entenem que la política que s’ha
fet amb aquells ports que són de competència autonòmica és
una política de racionalització, de posada al dia; una política,
entenem, d’entendre els ports com a servei públic, jo també,
com que també ha sortit aquesta qüestió en el debat anterior. En
aquest sentit, nosaltres entenem que el reglament de ports de
què s’ha parlat, de què han parlat els dos portaveus anteriors, és
un instrument necessari, un instrument que necessitam i que fa
temps que s’esperava.

També entenem que és molt important aquest objectiu que
sempre surt quan es parla d’aquesta qüestió, que sempre es fa
èmfasi a posar ordre i racionalitzar les llistes d’espera
d’amarratges; també entenem que és una qüestió pendent de fa
molts anys i que sempre se’n parla i que és molt necessari
posar-hi ordre.

També ens interessa, una altra qüestió que surt a diversos
debats respecte de ports determinats, la qüestió que hi hagi una
adequada integració urbana dels ports quan s’executa algun
projecte o quan es fa un pla director. En els casos del Port
d’Andratx, de Portocolom, de Sant Antoni crec que és molt
important entendre que allò que es faci en el port no només
afecta les instalAlacions estrictament portuàries sinó l’entorn
urbà. El cas d’Andratx, que va ser objecte de debat també no fa
molt, és un bon exemple, hi va haver una paralització dels
projectes perquè s’entenia que no només es tractava de fer un
projecte que afectàs la reubicació d’unes barques de pesca, sinó
afectar, sinó reordenar tot un nou sector, tant de mirall d’aigua
com terrestre que havia estat objecte de contestació i s’havia de
fer un replantejament de consens i de pensar bé les coses.

L’encoratjam també, Sr. Conseller -aquesta qüestió no sé si
ha sortit però per a nosaltres és molt important-, a reforçar les
polítiques de bones pràctiques ambientals en els ports. Nosaltres
sabem que, en aquesta qüestió, s’hi ha fet feina; els ports són
llocs on hi ha consum d’aigua, on hi ha consum elèctric, on s’hi
manegen substàncies com pintures i altres elements químics, on
hi ha molt de combustible que circula, i per tant són molt
importants les polítiques de bones pràctiques ambientals. Ja fa
anys que es vénen duent polítiques de bones pràctiques
ambientals als ports, però sempre és necessari fer molt d’esforç
en aquesta matèria.
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I vull acabar fent una menció a la qüestió que també ha sortit
en el debat, com no podia ser d’una altra manera, que és aquella
reivindicació que els ports siguin competència autonòmica,
siguin competència nostra. Nosaltres també ens hi sumam, com
no podia ser d’una altra manera; nosaltres pensam que hi ha
casos en què la cosa és flagrant, aquells ports esportius que
estan dins l’àmbit de ports d’interès general pensam que no té
sentit que no siguin de competència autonòmica perquè la
competència de ports esportius és de competència autonòmica,
però també pensam que ports declarats d’interès general com
Alcúdia, com Eivissa, con La Savina i com Maó, estarien molt
més adequadament gestionats, molt més en funció dels
interessos de les Illes Balears si fossin de competència
autonòmica.

I per què no, Sr. Conseller, -això ja és un tema nou, que poca
gent s’hi apunta en aquest moment- per què no Palma? Un dia
nosaltres entenem que també hauria de ser competència
autonòmica. Nosaltres pensam que Palma i Eivissa, que han
estat objecte o estan essent objecte o que estan en tramitació
projectes de gran ampliació, si tots aquests grans projectes es
poguessin plenament decidir i gestionar des d’aquí segur que
seria una cosa molt més feta amb l’òptica de les Illes Balears
que si es fa parcialment o totalment des de l’Administració
central.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned. Té la paraula, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, aquesta interpelAlació d’avui no obre cap
debat nou. Ja vostè mateix i els altres portaveus ho han dit: crec
que fa dues setmanes ja va tenir lloc una compareixença seva en
comissió a petició del Grup Popular, i si bé l’objecte de la
solAlicitud de compareixença era una mica difús -podia parlar de
moltíssimes coses-, la intervenció del portaveu del Grup
Popular es va centrar en la gestió en matèria de ports, i he de dir
que vull entendre que la major part dels dubtes i les preguntes
que es varen fer i es varen formular en aquella compareixença
crec que varen ser resoltes.

Ho dic perquè avui, a la intervenció del Grup Popular en
aqueixa interpelAlació, la majoria de les qüestions de què es va
parlar en aquella compareixença s’han repetit avui i se n’ha
tornat a parlar. Això ni és bo ni és dolent, però no obre un debat
nou sinó que és la repetició, en tot cas, d’alguna d’elles.

A la intervenció d’avui el Sr. Huguet li ha preguntat referint-
se a la possible variació o modificació de la política de gestió en
matèria de ports que són de competència autonòmica per part
del Govern. Vostè crec que ho va explicar llavors, ho ha
explicat avui, i ja va ser clar que era una política continuista
però que tenia un objectiu també que potser era interessant
ressaltar i remarcar, i era la necessitat d’accelerar tots aquells
tràmits, sobretot els administratius, que d’alguna manera poden
suposar un entrebanc per a l’arribada a bon fi de les propostes
i dels projectes que té la seva conselleria, i concretament Ports

de les Illes Balears, siguin el més fàcils i el més ràpids possible;
vostè ha posat l’exemples clars. Jo crec que, a més, en el si del
mateix consell d’administració de Ports s’ha parlat
reiteradament d’alguna d’aqueixes qüestions, com pot ser el
Port de Ciutadella, sense més, on s’està demostrant que hi ha un
real interès que com més aviat i en condicions estigui a
disposició dels usuaris, tant de les empreses com dels
passatgers, i això n’és un exemple.

No només això; també s’ha parlat en diferents ocasions dels
avanços fets en el tema de gestió i, a més, de dubtes
competencials o de reclamacions per part d’altres institucions
com poden ser ajuntaments respecte d’algun altre port, com pot
ser Sant Antoni sense anar més lluny, on en els darrers mesos
s’ha avançat molt més que en diversos anys. Jo crec que això no
deixa de ser positiu. Altre exemple que podríem posar seria la
proposta d’estudiar modificacions, sempre per millorar i sempre
amb un esperit positiu, sense anar més lluny en el projecte del
Port d’Andratx, on també està previst anar per un camí millor.

Però em volia referir també, perquè s’ha parlat del tema de
transferir les competències, vostè ja ho va deixar clar també i ho
ha fet avui, sobre quina és la feina d’uns i dels altres, on està la
pilota en aquests moments, a quina teulada, i ha quedat clar. 

Sí volia referir-me al tema del reglament que s’ha reclamat.
S’ha parlat del reglament però molt específicament d’un punt,
que és el tema dels plans directors, i s’ha dit que aquest
reglament no deixava prou clar si es podria o no fer pla director
per a més d’un port. Jo li diré que, al marge del reglament i si jo
no m’equivoc, en el seu moment hi havia la necessitat d’un pla
director autonòmic de ports esportius que establien les DOT. La
llei actual, que va aprovar precisament el Partit Popular la
passada legislatura, va ser la que va derogar la necessitat
d’aquell pla director, i va establir un nou sistema de plans
directors a la llei en aquells moments, però així i tot si anam a
l’article 8.2 diu clarament, entre altres coses: “Els plans
directors han d’incloure l’ordenació d’un o més ports o
instalAlacions”. Per tant el reglament que serveix per
desenvolupar una llei pot dir alguna concreció més, però crec
que el mateix articulat de la llei ja deixa ben clar que si és
necessari, és interessant i així s’entén, no hi ha cap impediment
ni cap dificultat perquè des de la conselleria i des de Ports de les
Illes Balears, que és qui té les competències en aquest cas,
també marcat per la llei, pugui decidir si així ho creu oportú la
redacció d’un pla director que afecti un o més ports o
instalAlacions. Per tant crec que no s’haurien de buscar dubtes en
això perquè està ben clar.

Resumint, vostè mateix ja ho ha dit, tendrem l’oportunitat de
continuar parlant d’aqueixa qüestió en el debat de la
corresponent moció que vendrà d’aquí a quinze dies; veurem si
hi ha algun tipus de proposta diferent de les que hem pogut
veure fins ara, i jo he de dir que també en aquests anys, no
només ara sinó al llarg d’aquests anys, no he vist gaires
discrepàncies entre els diferents grups polítics a l’hora de parlar
de gestió de ports, el darrer exemple és que va sortir d’aquí una
llei en matèria de transport marítim, sense anar més lluny,
aprovada també per tots els grups parlamentaris, però en el que
és gestió de ports purament i directament no hi ha hagut gaires
discrepàncies, tampoc, en aquest aspecte. Jo estic segur i esper
que les propostes d’un futur d’aqueixa moció siguin també amb
aquest esperit constructiu, i que si s’han d’aprovar estic segur
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que ni la conselleria ni els grups que donam suport al Govern no
tindrem cap inconvenient per aprovar allò que serveixi per
millorar la gestió que, repetesc, ja és una de les principals
preocupacions que té l’actual conselleria.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica, pel grup autor de la
interpelAlació, Sr. Huguet..., té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el primer que li vull
recomanar és que no faci massa cas de qualque consell que li
han donat, jurídic, perquè em pens que qui l’hi donava ni era
jurídic ni havia llegit l’article exactament el que diu. Si vostè el
llegeix personalment o el fa llegir a un del seu equip, el punt 2
del’article 8 de la Llei 10/2005 veurà que diu: “...en els termes
que reglamentàriament s’estableixin, els plans directors diran si
es fa l’ordenació dels usos d’una o més instalAlacions”, més o
manco; reglamentàriament. 

Si vostè no té un reglament..., Sr. Conseller, vostè ha de
tenir un reglament que sigui de les Illes Balears per aplicació de
la Llei de ports de les Illes Balears. Li posaré exemples sobre
allà on vostè té concursos fets. 

Sant Antoni. Sant Antoni ha de regular només aigües
transferides? O ha d’intentar abastar més enllà de les aigües
transferides? Per tant el reglament ha de dir que el Pla director
d’usos de Sant Antoni ha de tenir l’àmbit que ha de tenir i ha de
considerar la demanda d’aquest àmbit.

Andratx. Sant Elm ha d’estar contemplat com a part de la
demanda de l’àmbit d’Andratx? Perquè si vostè fa un pla
director per la gent que hi ha dins la badia i dins les
instalAlacions portuàries d’Andratx, què farà, un pla director per
Sant Elm? Si potser la gent que resideix en el port, o a la ciutat
d’Andratx, o a les urbanitzacions que hi ha per allà, voldran
anar a un lloc o a un altre; si vostè no ho sap i
reglamentàriament no diu que el Pla director d’usos d’aquesta
àrea abastarà aquestes instalAlacions, realment no compleix el
reglament. I si no compleix el reglament l’únic que fa..., jo no
l’impugnaré, si ho fa bé, però dóna eines a qui no estigui
d’acord per impugnar-ho, i tindrà raó. Açò és el que no li desitj,
Sr. Conseller, que vostè, el que faci, no ho faci legalment ben
fet. 

Tot el que li dic és per açò, no és per res més, i en aquest
moment l’esborrany de què jo dispòs, i discrep de vostè que
l’haguem de debatre quan estigui aprovat -per l’amor de Déu!,
per l’amor de Déu!-, jo li ho he dir abans que l’aprovi, i si vostè
vol recollir com a suggeriments vàlids l’opinió nostra, del nostre
grup, la reculli, i després (...), si açò és un instrument que
s’aprova per Consell de Govern; encara que vengui aquí i ens ho
expliqui, si no hi estem d’acord ens quedarem en..., no hi estem
d’acord.

I a Ciutadella el mateix. I a Fornells el mateix; Fornells té
dues instalAlacions. Clar! I Fornells?, i una demanda d’una
població que no és només per a Addaia la que viu a Addaia, i no
només per a Fornells la que viu a Fornells. I hi ha uns trànsits,
i hi ha una activitat pesquera... 

Jo, què vol que li digui?, mai no he concebut que l’ordenació
des de Ports de les Illes Balears i l’àmbit d’ordenació dels usos
hagin de ser de la manera que es fa o de la manera que preveu
el reglament que jo he llegit, que ve Costes i a una cala fa una
ordenació; després ve un port esportiu i fa una ordenació, i
després ve Ports de la comunitat autònoma i fa la seva
ordenació. Açò no és açò, s’ha de tenir un bon estudi de
demanda, veure exactament les embarcacions que potencialment
necessiten estar i quan hi han d’estar, i segurament açò és el que
justificarà que vostè faci 100, 200 o 500 llocs, i que aquests
llocs siguin de tot l’any, d’estiu, varadors perquè hi vagin
només amb embarcacions amb un remolc, el deixin si hi ha un
aparcament al costat i l’utilitzin aquell dia i es retirin, i per tant
s’estalviï la necessitat de fer infraestructures portuàries si no són
necessàries.

Tot açò jo no ho veig amb els instruments que en aquest
moment hi ha, i la moció anirà en aquest sentit, Sr. Conseller,
que si vostè abans de fer el Pla director ha de fer un concurs
perquè sàpiga exactament la demanda i com funciona l’ús dels
ports, faci-ho. Frisar molt pot ser bo, si se sap què hi ha i què es
vol fer, però jo crec que en aquest moment vostè, si li ho deman,
seria incapaç de venir aquí i dir “miri, la demanda d’Andratx és
aquesta, la demanda de Sant Antoni és aquesta i la demanda de
Fornells és aquesta”, no en termes que hi ha tantes persones que
fan una solAlicitud per tenir un amarrament, sinó realment
aquestes persones quin tipus d’embarcació tenen, pensen tenir
en el futur en un termini mig i llarg, i quin ús necessiten fer cada
any d’aquesta disposició de lloc per a la seva embarcació. Sense
açò segurament ens equivocarem i segurament gastarem més del
que fa falta i segurament...

Miri, Cala en Busquets. Si vostè vingués aquí, ara a la
rèplica, i em diu “miri, a Ciutadella hi ha tants de lloc
d’amarrament; Cala en Bosch, Cala Galdana, Port de Ciutadella,
Cala Morell..., la demanda és tal; gent que va amb remolcs, tal;
i jo en faig només -ha dit- 141...”; per cert, el consens digui’m
amb qui perquè el desconeixem. El Partit Popular el projecte de
Cala en Busquets de 141 (...), desconec que ningú del Grup
Popular o del Partit Popular ja l’hagi pactat. Però si vostè és
capaç de dir “miri, amb açò resolem i amb 200...”. Escolti, una
marina seca pot tenir embarcacions fins a 7 metres, ho deu
saber, açò; i vostè creu que amb 140 i 200 de marina seca ho
resol, la demana? Crec que no coneix ni la llista d’espera.
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Sr. Conseller, cregui’m que no és ànim de posar-li el dit dins
l’ull, ni a vostè, ni al Govern, ni a ningú de Ports; l’ànim és
constructiu, que siguem un exemple i sobretot que siguem
eficaços a l’hora de donar solucions a la demanda, tan justa, tan
necessària i tan important en matèria portuària als habitants i als
visitants d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. 

(Aldarull a la sala)

En torn de contrarèplica, Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Llauger, Sr. Boned, Sr. Huguet,
gràcies per les seves intervencions. 

Bé, miri, jo crec que vostè al final ha posat el dit dins
realment el que ens diferencia, ja ho havia dit el Sr. Llauger una
mica, però vostè creu realment que s’han de fer tantes
instalAlacions com aquelles que la demanda solAliciti?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Vostè creu...? Vostè em demana que a Ciutadella tenguem,
abans de poder dir si un model és millor que l’altre, primer
sapiguem quines són les demandes reals que existeixen. Per
què?, per donar solucions a aquestes demandes?, per donar
solucions a aquestes demandes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

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

Miri, Sr. Huguet, Sra. Gener, ja que van a parelles, però bé,
miri, el tema és el següent: nosaltres ens vàrem comprometre a
no fer nous ports esportius, ens vàrem comprometre, i de fet jo
crec que aquesta legislatura ha estat una legislatura on s’ha
racionalitzat l’ús de diferents ports, s’han millorat les llistes
d’amarrament, vull dir les llistes d’espera, i no hi ha hagut
necessitat de fer nous ports esportius, com per exemple el d’Els
Vivers. Què passa amb aquest port o amb altres que estan dins
els calaixos? Vostès sí que hi estaven d’acord?, estaven d’acord
a la Platja d’en Bossa fer un nou port esportiu com estava
presentat i estava a punt de tramitar-se? Bé, doncs aquesta és la
diferència, el Sr. Llauger ho posava aquí damunt la taula, deixar
de fer nous ports esportius.

Molt bé. Després, en relació a les necessitats, doncs les
necessitats nosaltres estam seguint un decret que es va redactar
i es va aprovar la legislatura del pacte de progrés, que és el
Decret 61/2001. Sé que no li agrada gaire, no li agrada gaire; no
gens, em diu, no li agrada gens. Idò miri, jo crec que gràcies a
aquest decret s’està fent una política de ports molt més social
que la que es feia abans, perquè ja em dirà vostè el que té de
social l’ampliació del Port Adriano; per a quin tipus de vaixells
és?, per a vaixells de menys de 12 metres?, o per a vaixells de
30, 40 o 50 metres? Aquesta barbaritat d’ampliació del Port
Adriano a què respon? No podia respondre mai a la filosofia del
decret que li he esmentat, respon a un altre tipus de model, a un
altre tipus de filosofia, i això és que ens diferencia. Per molt que
venguem a dir aquí que en polítiques de ports estam bastant
d’acord hi ha una diferència, la diferència és que vostès farien
més ports esportius i, els que hi ha, els ampliarien per a vaixells
més grossos per treure’ls més rendibilitat i per resoldre una
demanda que existeix en aquests moments. Aquesta és la
diferència, i aquesta diferència jo m’estim més que quedi palesa,
que quedi palesa i que quedi evident que nosaltres defensam un
model diferent al que vostès defensen.

En relació... Bé, en relació a la integració urbana que
demanava també el Sr. Llauger, jo crec que aquest és un tema
també important, també de diferència de model; és a dir, el
projecte del Port d’Andratx, si l’implicam, si l’imbricam amb la
part terrestre del port, si feim un projecte comú, una ordenació
comuna entre la part terrestre i la part marítima, al final tots hi
sortirem guanyant, com -per cert- es va fer a Porto Colom i que
en principi nosaltres estam tirant endavant.

El tema del Port d’Andratx ve a rotllo pel que vostè ha dit,
Sr. Huguet, si no li importa, el que vostè ha dit, que feim el Pla
director del Port d’Andratx i deixam el port de Sant Elm. No,
miri, la mateixa llei ho diu, és vera, i reglamentàriament això...,
tenen raó tots dos, el Sr. Boned i vostè. La llei diu que es podrà
fer d’un o més ports, l’article 8, però haurà de ser el reglament
que ho defineixi. Bé, però tenen raó tots dos. En el Port
d’Andratx lògicament no es farà el Pla director del Port
d’Andratx sense tenir en compte Sant Elm, seria completament
absurd, encara que sigui exclusivament complint estrictament
allò que diu la llei.

Miri, per acabar, en el tema del reglament, no me n’amago,
de poder discutir ara el Reglament, però només li volia dir una
cosa i és que és un esborrany, no el podem donar com a un
document acabat, és un document en el qual encara s’hi fa feina,
en el qual encara hi ha organismes que plantegen informes, etc.
He dit -i ho mantenc- que els suggeriments, venguin d’aquella
part o venguin d’aquesta, que creguem que són positius, com
alguns dels que vostè ha plantejat avui, es tendran en compte. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. 
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III. Moció RGE núm. 5251/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
respecte del Pla de reconversió de la Platja de Palma,
derivada del debat de la interpelAlació RGE núm. 4245/10.

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la Moció RGE núm. 5251/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern respecte al Pla de reconversió de la Platja de Palma,
derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm. 4245/10. 

En nom del Grup Parlamentari Popular, per defensar la
moció, té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. El pasado 27 de julio este
parlamento aprobó la ley para la revalorización integral de la
Playa de Palma, una ley que considero una magnífica norma
legal y que es un instrumento vital y útil para la administración
que ha de aplicarla, que sin duda es una herramienta necesaria
para lograr el objetivo que se ha propuesto y que esta ley otorga
al consorcio muchas más competencias que a los municipios en
los que se aplica.

El 30 de julio, días después, el consorcio para la mejora de
la Playa de Palma aprobó el plan de reconversión integral de
dicha zona, un documento urbanístico que tiene los mismos
efectos que un plan general de ordenación urbana, circunscrito
a este espacio, que nace del máster plan o avance de normas que
ganó el concurso convocado internacionalmente que supone la
plasmación de la filosofía de la nueva playa de Palma y que
teóricamente estaba consensuado con todos, es decir, con
instituciones, con empresarios, con parte social y con
ciudadanos. La realidad es que muy pocos conocían
íntegramente el contenido de dicho plan. 

Una transformación como la que se pretende en la Playa de
Palma ha de estar sustentada sobre el consenso, sobre el
diálogo, sobre el método y sobre la participación si no, no será
posible.

El Partido Popular cree que todo esto no ha sido tenido en
cuenta en el PRI, en el Plan de revalorización integral. Tenemos
subscritos once convenios con el Gobierno de España, el
consorcio, al Plan de revalorización integral lo componen 29
programas y 98 acciones, sin embargo a la vista de la respuesta
ciudadana no cuenta el plan con el soporte empresarial y social
imprescindible. 

Como otras veces hemos comentado el conocimiento del
Plan de reconversión integral supuso sin duda una gran
inquietud entre aquellos que se vieron afectados, posteriormente
se tradujo a movimientos sociales: reuniones de afectados con
partidos políticos, constitución de plataformas vecinales,
posicionamiento de partidos políticos sobre algunos contenidos,
posicionamiento de cargos políticos, institucionales sobre el
PRI, pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Palma y
interpelación al Govern en el Parlament, son sin duda los ejes
que se han ido traspasando desde el momento en que se supo su
contenido.

Constituir una comisión..., todo un movimiento social que
nos hace definir el verano del 2010 como el verano de la Playa
de Palma y que hizo que el president del Govern convocara el
8 de septiembre a todos los partidos políticos en el Consolat del
Mar para retomar la unidad de actuación frente al proyecto,
constituir una comisión de seguimiento permanente político
institucional donde hubiera más diálogo, donde se analizaran las
propuestas y se estudiaran las mejoras, acordar un calendario
que culmina el 30 de diciembre para asumir las posibles
modificaciones que serán recogidas por parte del consorcio y
que dará lugar a una segunda exposición pública del PRI.

El pasado 23 de octubre finalizó la exposición pública del
PRI actual, la que se inició el día 1 o 2 de agosto, para los
ciudadanos, cuando algunos indicamos la negatividad del
contenido del mismo se nos contestaba, por lo que contenía el
PRI, contiene más de 900 expropiaciones de viviendas,
suspende las licencias que no cumplan las dos normas
urbanísticas, condicióna expresamente la reconversión de la
Playa de Palma, excesivamente, etc. 

A todo esto se nos indicaba que era el procedimiento
adecuado para que todos expresaran su opinión sobre la
propuesta urbanística sometida a información pública. He de
decir que pocos instrumentos urbanísticos han recibido tantos
posicionamientos. En este tiempo, en estos casi sesenta días de
exposición pública porque se amplió después, más de 1.300
personas físicas y jurídicas han alegado al Plan de reconversión
de la Playa de Palma, alegaciones que contienen una o más
alegaciones puntuales a puntos concretos del PRI. Estoy
convencido que analizando su contenido podríamos modular la
intensidad y la profundidad que los interesados desean para la
zona. 

Hoy el Pleno de esta cámara atiende la moción derivada de
la interpelación del pasado 19 de octubre. Si antes hemos citado
que el Plan de acción integral está compuesto por 29 programas
y 98 acciones, se contempla con toda seguridad programas y
acciones que benefician a la Playa de Palma con las que todos
estaríamos de acuerdo en su puesta en marcha y no supondrán
expropiaciones de viviendas de residentes o de comercios que
se mantienen abiertos en temporada.

Por ello, el Partido Popular ha querido traer aquí dos
propuestas, en el intento de llegar a acuerdo y a consenso sobre
el modo de actuar en la Playa de Palma. Ya conocemos como he
dicho anteriormente la posición de los vecinos, de los
empresarios, de aquellos a los que les afecta en primera persona
el plan, ya podemos hacer consideraciones de si son más o
menos acertados sin que esto signifique cuestionar a nadie. 

La primera iniciativa que ponemos en esto son dos, son
similares, iguales, adaptadas en vez de al Ayuntamiento de
Palma al Pleno de esta cámara, del Parlament, que aprobó por
unanimidad el Pleno de la agrupación municipal de Palma el
pasado... no pone la fecha, pero el día 1... el día 6 de octubre y
dice así: “El Parlament de les Illes Balears insta el Consorci
per a la millora i l’embelliment de la Platja de Palma que a
l’espera de l’aprovació definitiva del Pla de reconversió de la
Platja de Palma... proposta urbanística que es troba
actualment en informació pública... -la veritat és que aquesta
(...) el dia 22 d’octubre i el termini s’acabava el 23-, el
Consorci només avançarà en aquelles inversions i actuacions
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que generin consens polític i social i que no suposin (...)
d’habitatges de residents de la zona o de comerços que estiguin
desenvolupant la seva activitat a dia d’avui (...). La segona
també diu: “El Parlament de les Illes Balears acorda que
aquestes actuacions siguin consensuades en el marc de
diferents reunions que es duguin a terme a la Comissió de
seguiment permanent político institucional que s’ha creat en el
si del Consorci per a la millora i l’embelliment de la Platja de
Palma”. 

En definitiva, fem una proposta d’arribar a acords en tot allò
que sigui possible, de modular el ritme, de modular les
actuacions i de modular les propostes per a la Platja de Palma
perquè no tenguin rebuig, perquè siguin consensuades i poc a
poc dur a terme aquesta tasca de reconversió integral de la Platja
de Palma sense que això no faci tremolar ningú, faci que ningú
no es posicioni en contra, faci en definitiva que poc a poc
aconseguim l’objectiu que ens han dissenyat, però sempre,
sempre, en la cultura del pacte i de la (...).

Moltíssimes gràcies, esper les respostes dels grups polítics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Marí..., es dividiran el temps, per tant, cinc minuts, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sr.
Rodríguez, el projecte de remodelació de la Platja de Palma ha
sofert -i és cert- una sotragada important a l’hora de passar -i
així ho varen reconèixer l’altre dia a la interpelAlació- de la
teoria a la pràctica. En una primera fase tothom va estar d’acord
amb la necessitat de dur a terme la remodelació i amb el fet que
aquesta constituïa un fet positiu per al sector turístic, tothom hi
està d’acord, també va haver-hi consens sobre la necessitat del
consens, valgui la redundància, i es varen assentar les bases per
començar a caminar amb el suport de totes les forces polítiques
d’aquesta cambra i amb el suport del sector turístic i dels agents
econòmics i socials de Mallorca.

Els problemes emperò es disparen quan es va passar, ja ho
he dit abans, d’aquesta teoria a aquesta pràctica, és llavors quan
s’hi involucra la gent, és quan es pot constatar l’afectació de
persones concretes que tenen pisos, cases, botigues, etc., dins
aquesta zona. Llavors és quan, de manera automàtica, sembla
que el consens d’evapora i totes les bones intencions que es
posaven sobre la taula quan el projecte era encara només teoria
se’n va a terra com un castell de cartes.

Faig constar aquest fet perquè davant els problemes que
inevitablement sorgeixen davant un projecte d’aquestes
dimensions, existeixen dues possibilitats que també són
indicatives de dos tarannàs, de dues maneres de ser. La primera
és fer-ne batalla campal, intentar aprofitar-se’n electoralment,
mirar de treure profit de la confusió i del malestar que es vagi
generant. La segona, molt diferent, és buscar el consens,
treballar perquè els afectats siguin tractats de la manera més
justa i equànime possible, mirar que les afectacions siguin les
mínimes. La primera manera d’entendre-ho entenem que és
destructiva i demostra poca talla política. La segona és la que
pot ser realment útil per a la gent i és la busca el bé comú. 

En establir-se la comissió permanent del seguiment es va
establir el marc polític en el qual s’ha de dur la discussió i en el
quan s’ha de buscar el consens per dur endavant aquest projecte,
aquí, en aquest lloc, i s’hauria per tant de respectar aquest marc
i evitar l’ús d’altres estratègies per tractar la qüestió, encara que
a vegades aquestes altres estratègies puguin donar rèdits
electorals a curt termini, però també estic segura que a la llarga
acaben passant factura, aquests tipus d’actituds.

D’altra banda, Sr. Rodríguez, vostè té un currículum prou
destacat, com a polític ha demostrat prou capacitat de treball
com perquè ningú no li pugui discutir la seva capacitat en aquest
afer de la reforma de la Platja de Palma. No crec emperò, que
episodis vinculats amb les sotragades polítiques al voltant de la
remodelació d’aquest lloc tan emblemàtic, puguin ser-li de gaire
utilitat i, per descomptat, aquesta diputada creu que no els
necessita per res.

Voldria deixar ben clar, així mateix, que entenc que un
projecte com aquest no es pot aturar, un projecte que implica
una inversió important en la principal indústria de les Illes
Balears i que ha captat l’atenció i la focalització a sobre nostre
no es pot aturar i em preocupa la paraula “modular”. Si modelar
implicar aturar o returar no hi podem estar d’acord. Modular sí,
però aturar no, Sr. Rodríguez, perquè senzillament tenim el
perill de fer tots un ridícul impressionant si s’atura un projecte
d’aquestes dimensions. 

No crec a més que en aquests moments l’economia es pugui
permetre el luxe d’afectar d’aquesta manera el sector turístic.
Per tant, ni les Illes Balears es poden permetre fer el ridícul, ni
crec que el sector tampoc no s’ho pugui permetre. Que consti,
que no som partidària de mantenir els projectes a tota costa, a
Eivissa crec que ha fet bé el president del consell insular, Xico
Tarrés, retirant el projecte del pla territorial, però les situacions
són molt diferents perquè en el projecte de remodelació de la
Platja de Palma es parteix d’un consens inicial entre totes les
forces polítiques i de l’establiment de mecanismes per poder
arribar a aquest consens durant tot el procés. 

Per tant, en defensa d’aquest consens, amb aquesta voluntat
de consens, en la recerca d’aquest consens votarem a favor
d’aquests dos punts de la moció.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt el Sr.
Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
Sr. Rodríguez, en el debat d’interpelAlació ja vàrem manifestar
-i continuam lògicament i evidentment defensant la mateixa
postura- que no tenim ànims de polemitzar sobre aquesta
qüestió. És una qüestió d’estat, pensàvem, tal vegada
equivocadament, però pensàvem que el debat entre els partits
polítics s’havia de produir, s’havia de donar a la comissió que
es va crear de comú acord entre tots. Per tant, nosaltres ja li
anunciam que votarem a favor perquè no volem cap tipus de
polèmica. 

Ha fet una cronologia dels fets, hi coincidim bàsicament. És
evident que és un procés difícil perquè és un procés ambiciós i
si fos fàcil, segurament ja s’hauria fet fa molt de temps, però
com que és complicat, com que requereix una inversió forta i
requereix que hi hagi propietaris que facin sacrifici -i
m’agradaria que això també ho reconegués- és complicat i per
tant, requereix temps i esforços.

Més pedagogia, nosaltres li vàrem manifestar a la
interpelAlació que necessitam molta més pedagogia perquè la
gent ha de tenir clar que un procés de reconversió ambiciós
requerirà expropiacions, requerirà demolicions i per tant, no es
tracta de canviar dos bancs i pintar tres façanes. Això crec que
és molt important dir-ho aquí, sense entrar -diguem- cas per cas
ni en situacions complexes que la comissió ha d’acordar.

Li vull dir que donarem suport als dos punts de la seva
moció. Al primer perquè ens sembla simplement de sentit comú,
de legalitat pura i dura. Mentre el pla no està aprovat
definitivament, no hi ha una declaració d’utilitat pública, per
tant, difícilment es poden dur a terme expropiacions si el pla no
està aprovat, però bé, tal vegada som jo que tenc una opinió
errada, però em sembla que les coses són així. Per tant, això és
reconèixer el que diu la llei, mentre no estigui aprovat
definitivament el consorci podrà fer determinades coses, però
expropiar no ho podrà fer.

El segon punt, vostè ens parla d’actuacions consensuades. Ja
li ho vàrem dir al debat de la interpelAlació, consens sí, però
consens total, no, perquè el consens total no serà possible
probablement. Que no hi hagi un consens total, no vol dir que
el projecte hagi de quedar aturat i paralitzat. Per tant, hem de fer
més feina en el consens, li ho vàrem reconèixer, possiblement
no es va fer prou feina en el consens, però quan nosaltres votam
favorablement aquest segon punt, volem que quedi molt clar
que no és un consens total, sinó -diguem- un desig, un principi
rector de l’actuació que hem de dur tots en aquesta qüestió de la
Platja de Palma.

Per tant, donam suport a aquests dos punts, però volem
deixar ben clar que no significa que no hagi expropiacions, no
significa que hi hagi d’haver un consens total per avançar en
aquest procés tan important. Ja dic, el debat sobretot s’ha de
tenir a porta tancada i dins la comissió perquè aquesta és la

garantia que el projecte vagi endavant i això és humilment la
nostra pretensió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. A la interpelAlació de dia 19
d’octubre, nosaltres ja vàrem parlar de la necessitat que hi
hagués tres premisses que eren la de consens, la de participació
i la de transparència. També vàrem parlar que, quan es va posar
a informació pública el pla de la reconversió de la Platja de
Palma, aquestes qüestions havien fallat una mica. Però en
aquests moments crec que hem reconduït aquesta situació, s’ha
creat una comissió de seguiment políticoinstitucional, es va
crear per acord de tots els partits polítics, i vostè ara ens fa dues
propostes, una que el Parlament insti el consorci que fins que no
hi hagi l’aprovació definitiva, no hi haurà expropiacions
d’habitatges de residents o de comerços, és una qüestió de
temporalitat, jo crec que vostè vol confondre els residents i els
comerciants o ens vol confondre a nosaltres, però fins que no hi
hagi una aprovació definitiva del Pla de reconversió -ja li ho ha
dit el portaveu anterior-, no hi ha la declaració d’utilitat pública
per poder fer les expropiacions necessàries. Per tant, el que es
demana en aquest primer punt és que només s’avanci en
aquelles inversions i actuacions que generin consens polític i
social. Bé, precisament la reunió de la comissió de seguiment,
la darrera que hi va haver, que va ser precisament també el mes
d’octubre, ja va acordar avançar bàsicament aquelles propostes
prioritàries i que siguin de consens.

I per altra banda vostè demana que aquestes actuacions
siguin consensuades precisament dins aquesta comissió que hem
creat. Per part nostra no hi ha cap problema, el que vostè
proposa aquí és precisament el que s’ha acordat en el si
d’aquesta comissió de seguiment, tant el punt 1, la primera part,
la segona part ja li he dit que el tema de les expropiacions fins
que no hi hagi l’aprovació definitiva del pla, no hi ha la
declaració d’utilitat pública per poder fer les expropiacions, una
altra cosa és fer actuacions de consens amb els propietaris que
suposi evidentment convenis amb els propietaris i acords i
consensos amb els propietaris, aquests es podran fer sempre i en
qualsevol moment. I el segon punt és el que en aquests moments
s’està duent a terme.

Per tant, nosaltres mentre se segueixi en aquesta dinàmica,
de consensos entre totes les formacions polítiques, creim que és
el més adequat, el més correcte, ja ho vàrem manifestar el dia de
la interpelAlació i crec que no podem més que estar d’acord amb
els dos punts que vostè diu perquè és el que s’està aplicant en
aquests moments i perquè creim que és el que pertoca dur a
terme. En aquest sentit, per tant, comptarà amb el nostre suport
i a partir d’aquí, lògicament seguir en la mateixa línia.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. En nom del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Diéguez té la paraula.

Perdó, hi ha hagut una equivocació, efectivament el Sr.
Diéguez pertany, com tothom sap, al Grup Parlamentari
Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias Sra. Presidenta. Solamente dos minutos
porque creo que la cuestión está más que zanjada. La propuesta
que se nos trae en esta moción es una propuesta relativa a la
reforma de la Playa de Palma, es una propuesta no sobre lo que
se tiene que hacer, sino sobre cómo se tiene que hacer y que es
lo que podemos hacer aquí. Aquí no tenemos que decir si una
calle tiene que ir por aquí o por allá, si se tiene que hacer un
derribo aquí o allá, sino cómo se han de hacer las cosas y quién
tiene que hacerlas, quién tiene la competencia al respecto.
Entonces es una propuesta sobre el método, aceptado entonces,
aquí hemos de decir cómo se han de hacer las cosas.

Los dos puntos de la moción, como se ha dicho, son de una
total obviedad. Que no se puede expropiar hasta la aprobación
definitiva del Plan de reforma integral, esto lo sabemos todos,
lo sabíamos todos y lo hemos dicho todos desde un principio.
Todo el mundo tendría que saberlo y todo el mundo tendría que
haberles dicho a los vecinos exactamente lo mismo. No se
puede expropiar hasta que esto esté aprobado de forma
definitiva, hay unas alegaciones que se tienen que estudiar y
revisar. No sería legal hacer otra cosa, como ya se ha dicho por
portavoces que me han precedido. 

Y respecto del segundo punto, que la comisión de
seguimiento sea la que consensue actuaciones, para eso la
creamos y lo dijimos ya hace mucho tiempo, no solamente
teníamos un instrumento administrativo, sino que también
generamos un instrumento de carácter político para que se
vigilara lo que era la filosofía del tema, que se hiciera con el
máximo consenso posible y con la máxima unidad también de
los grupos políticos se mantuviera. Nosotros hemos estado
siempre en lo mismo y ahora lo que hacemos es, después de un
cierto alborto, volver a la casilla de salida. Volvemos donde
estábamos hace un tiempo y efectivamente, no se puede
expropiar hasta que se apruebe definitivamente el Plan de
reforma integral. Y efectivamente, la comisión político-
institucional tiene que hacer el seguimiento. 

Después de todas las vueltas que hemos dado, volvemos a la
casilla de salida y por eso salimos a esta tribuna solamente para
decir -y con esto concluimos- que estamos de acuerdo y que
siempre hemos estado de acuerdo.

Nada más Sra. Presidenta. Por eso votaremos de forma
favorable a esta moción.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Rodríguez?

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Es verdad que salimos desde la
casilla de salida, pero después de un recorrido accidentado, no
es para menos. Yo creo que a todos nos ha servido de reflexión
lo que ha ocurrido en estos casi tres meses desde agosto hasta
octubre, y si esta reflexión es positiva y nos lleva a modificar
actuaciones y a profundizar en la cultura del pacto, de la
negociación y del acuerdo, bienvenida sea.

Pero hay dos cuestiones que quiero decir para que no quede
esto en agua de borrajas. La portavoz del Grupo Mixto dice que
modular es adecuar los ritmos; efectivamente, yo entiendo por
modular adecuar los ritmos. Yo creo que sobran en el PRI de la
Playa de Palma las expropiaciones que dar lugar al paso del
tranvía, si todavía la ciudad no ha dicho el modelo de transporte
que va a tener, si todavía la Conselleria de Obras Públicas no ha
sacado ni el proyecto inicial, de Palma al aeropuerto, poner
derribos, expropiaciones en la Playa de Palma porque pasa el
tranvía, me parece que esto se tendría que modular a (...)
decisión tomada. Eso quería decir, por poner un ejemplo.

Sr. Melià, efectivamente, hay que hacer pedagogía de la
reconversión. Pero también hay que profundizar en la cultura
del pacto, del acuerdo, de la negociación y de lo posible, porque
si no, posiblemente no políticos, pero otras personas, están en
una posición que lleven a decir a unos ciudadanos que van a
reclamar, “búscate un buen abogado”. Esto ha ocurrido, no
ocurre hoy, pero ha ocurrido y tenemos que quitarlo. Hay que
hacer esta reflexión también.

La propuesta de Palma que hemos reflejado aquí no es del
Partido Popular, el Partido Popular llevó otra que decía: “el ple
de l’Ajuntament de Palma acorda prioritzar totes les inversions
de la Platja de Palma que no requereixin d’expropiació a
residents de la zona o a comerciants que estiguin
desenvolupant la seva activitat a dia d’avui”. Pero una
propuesta del BLOC en el Ayuntamiento de Palma hizo la otra
redacción que hablaba de expropiaciones hasta (...) el PRI y
efectivamente es lo que usted dice, pero nosotros en aras al
consenso está aquí, mire Sr. Barceló, fue una propuesta del
BLOC en el Ayuntamiento de Palma, pero nosotros la
aceptamos. 

Por lo tanto, creo que hoy la moción que traemos aquí es una
moción que reconoce todo lo que hemos hecho, todos, la
posición de salida y la posición de entrada, que reconoce que
todos hemos replanteado la posición que teníamos el 27 de julio
respecto a la Playa de Palma y lógicamente estoy seguro que en
la comisión llegaremos a acuerdos y a buenos acuerdos porque
todos somos capaces de reflexionar y de enmendar si algo
hemos hecho mal.

Gracias, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Acabat el debat i escoltades les
diferents intervencions, puc entendre que podem donar per
aprovada aquesta moció per assentiment senyors portaveus. És
així?

Per tant, queden aprovats els dos punts de la moció.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
2810/10, de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de
desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als
serveis en el mercat interior.

I passam ara al quart punt de l’ordre del dia relatiu al debat
i votació del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 2810/10,
de modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el
mercat interior. En nom del Govern té la paraula el Sr.
Moragues.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument per complir amb els usos parlamentaris, perquè
aquesta és una llei que no va tenir problemes a l’hora de ser
presa en consideració i tampoc no ha originat uns problemes
especials durant el tràmit a la comissió.

Dia 27 de desembre del 2006 es va publicar en el Diari
Oficial de la Unió Europea la directiva relativa als serveis del
mercat interior, adoptada pel Parlament Europeu i el Consell, en
el marc de l’estratègia de Lisboa, amb la finalitat de crear un
autèntic mercat interior de serveis i, conseqüentment, eliminar
obstacles que suposen a la llibertat d’establiment dels prestadors
i a la lliure circulació de serveis entre els estats membres. La
directiva també obligava a modernitzar els sistemes nacionals
de regulació de les activitats de serveis, en el sentit de
simplificar o substituir tots els tràmits possibles, procurant
garantir la seguretat jurídica necessària per a l’exercici efectiu
de dues llibertats fonamentals del Tractat de la Unió Europea:
l’establiment i la lliure prestació de serveis.

L’article 44 de la directiva preveu que els estats membres
han d’aprovar les disposicions legals, reglamentàries i
administratives necessàries per complir les previsions de la
norma comunitària. L’estat, en l’exercici de les seves
competències exclusives atribuïdes per l’article 149.1 de la
Constitució, va transposar parcialment a l’ordenament jurídic
espanyol la directiva esmentada mitjançant la Llei 17/2009, de
23 de novembre, sobre lliure accés a les activitats de serveis i al
seu exercici. I la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei
sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici.

La Llei 17/2009, de 23 de desembre, indica a la seva
disposició addicional tercera que correspon a les
administracions públiques competents en el seu àmbit territorial
respectiu, aprovar les normes de desenvolupament i d’execució
d’aquesta llei. L’article 109 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, reformat per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears el
desenvolupament i l’execució del dret comunitari, d’acord amb
les seves competències. Correspon, per tant, a la comunitat
autònoma, d’acord amb allò que estableix el títol III de l’Estatut
d’Autonomia, adaptar les seves normes a la Directiva
2006/123/CE i a la legislació bàsica estatal.

En aquest sentit i atesa l’especialitat del sector comercial, es
va aprovar la Llei 8/2009, de 16 de desembre, de reforma de la
Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial
a les Illes Balears. I ara, senyores i senyors diputats, esdevé
necessari, absolutament necessari i urgent, adaptar la normativa
autonòmica de rang legal a les prescripcions de la directiva i a
la normativa bàsica dictada per l’Estat. De fet, aquest és
l’objecte del projecte de llei que avui acaba el seu recorregut a
la cambra parlamentària.

Per efectuar la transposició a la directiva, vàrem fer un
exercici d’avaluació exhaustiva de tota la normativa balear
reguladora de l’accés a les activitats de serveis, que ha conclòs
amb la conveniència d’introduir modificacions i adaptacions a
deu normes amb rang de llei: La Llei de Govern de les Illes
Balears, la Llei de règim jurídic de l’Administració, la Llei
municipal i de règim local de les Illes Balears, la Llei de
colAlegis professionals de les Illes Balears, la Llei d’ordenació
de l’activitat comercial de les Illes Balears, la Llei general
turística de les Illes Balears, la Llei integral de joventut, la Llei
de serveis socials de les Illes Balears, la Llei de ports de les Illes
Balears i la Llei de règim jurídic de llicències integrades en el
conjunt de normes i que aquesta llei que avui acaba el seu
recorregut a la cambra, modifica en algun dels seus apartats.

Senyores i senyors diputats, m’estalviaré i els estalviaré a
vostès la referència de les modificacions fetes a cada una
d’aquestes lleis, per tal d’adaptar-les als principis i als objectius
que plasma aquesta directiva perquè vostès les coneixen
perfectament i han fet feina, i bona feina en totes elles en els
darrers mesos. Només redundaré en la idea central de tota
aquesta llei, la necessitat de simplificar i millorar els
procediments administratius. Crec que aquesta ha de ser i és una
aspiració continua de les administracions públiques, que estan
obligades ex lege a atorgar un millor servei a la ciutadania. Ens
cal racionalitzar l’administració, fer-la més àgil, més
transparent, més eficaç i eficient, més moderna en definitiva. I
açò indubtablement implica l’ús de les noves tecnologies en la
gestió dels procediments administratius i passa per apostar i
reforçar certs procediments, com ara la declaració responsable
en substitució de les autoritzacions prèvies, encara que
mantenint l’autorització definitiva per raons imperioses
d’interès general, o també el silenci administratiu desestimatori.
Aquest és bàsicament l’objecte d’aquest projecte de llei.
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No vull acabar i tampoc no ho puc fer, aquesta breu
exposició, sense agrair als grups parlamentaris la feina feta, les
esmenes aprovades i transaccionades van en el sentit i l’esperit
de la directiva i aborden aspectes tècnics que sens dubte
milloren aspectes distints del text legislatiu que avui esperam
que s’aprovi en aquesta cambra. 

Per tot açò, moltes gràcies per la feina feta i gràcies pels
seus vots, senyores i senyors diputats. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Popular RGE núm. 4273, 4275, 4276, 4277, 4278,
4279, 4280, 4272, 4270 i 4274/10 té la paraula la Sra. Gener.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
En primer lloc volia agrair a tots els grups parlamentaris la
disposició al consens i a arribar a acords que hi ha hagut durant
la ponència. I entenem que amb aquest esperit s’han aprovat
algunes de les esmenes que hem presentat. De fet, aquest és un
projecte de llei que era obligat fer, ja que ve imposada
l’obligació de la transposició per la directiva europea, coneguda
com a Bolkestein, com bé ha explicat el Govern. 

En aquest cas però hem de dir que aquesta directiva és una
a les que amb més conformitat hem treballat, per tot allò que
suposa de simplificació dels tràmits administratius per als
ciutadans, per l’eliminació d’obstacles que suposen a la llibertat
d’establiment dels prestadors de serveis i pel foment a la lliure
circulació de serveis entre els estats membres. En definitiva, per
fer més fàcil els tràmits als ciutadans i eliminar burocràcia, un
aspecte, aquest, que té més importància encara en aquests
moments, donada la conjuntura econòmica adversa. Sense cap
dubte, la modificació de les diferents lleis que amb aquest
projecte de llei es modifiquen, suposarà als prestadors de
serveis, empresaris i autònoms i als ciutadans en general,
facilitar els tràmits per posar en marxa un establiment comercial
o de serveis. 

Amb aquest objectiu, des del Partit Popular hem presentat
totes les esmenes per tal de poder millorar el text presentat pel
Govern i aportar solucions encara més fàcils i més simples als
ciutadans que vulguin posar en marxa un establiment comercial
o de serveis. Però també hem volgut tenir en compte per
facilitar i simplificar la tramitació, no només a aquells
establiments que a partir d’ara es posaran en funcionament, sinó
també a tots aquells que ja estan en funcionament i no han
acabat encara la tramitació o ni tan sols l’han començada. 

En total hem presentat 20 esmenes, de les quals en queden
vives 10 que podem dividir en dos grans grups: 8 fan referència
a la modificació de la Llei de ports i les altres fan referència a
les esmenes de la Llei 8/2009. 

Pel que fa referència a les esmenes referides a la supressió
dels articles de la Llei de ports, les hem mantingudes perquè
consideram que aquesta Llei de ports no queda afectada per la
Directiva Bolkestein, tal i com el propi text de l’exposició de
motius d’aquest projecte de llei diu. Creim que simplement s’ha
aprofitat l’avinentesa d’aquest projecte de llei per modificar uns
articles de la Llei de ports que haurien d’haver estat modificats
via desenvolupament del Reglament de ports i que precisament
ara està en fase de redacció, com hem pogut sentir fa uns minuts
al conseller d’Obres Públiques, en referència a la interpelAlació
del nostre diputat, però tenim un reglament que en aquest
moment està en fase de redacció i així comptar amb el màxim
consens possible amb les entitats afectades. I creim que
modificant els articles es prescindeix d’aquest necessari debat
i consens amb el sector. Per açò mantenim aquestes esmenes de
supressió, com deia. 

No és l’espai adequat per discutir aquests aspectes que són
de normativa reglamentària i que no fa falta que estiguin a la
llei. S’ha desplegat un articulat que hauria d’estar en el
Reglament de ports, no a la llei, per permetre més participació
i per facilitar les modificacions posteriors que puguin existir.
Per tant, ens reiteram en la no necessitat d’haver d’incloure
aquesta modificació de la Llei de ports en aquest projecte de
llei.

Per una altra, pel que fa referència a la modificació
d’aspectes de la Llei 8/2009, de transposició de la Directiva
europea Bolkestein per als serveis de mercat interior, que
modifica la Llei 11/2001, d’ordenació d’activitat comercial, són
esmenes sobre aspectes amb els quals ja no hi vam estar d’acord
en el seu moment, quan vam aprovar aquella transposició de la
directiva europea en comerç, i per açò les hem mantingut i hi
hem tornat incidir perquè consideram que aquella llei ha quedat
massa intervencionista i per tant no segueix l’esperit de la
directiva, de la llibertat d’establiment i lliure circulació de
serveis.

En definitiva, aquestes esmenes volen aconseguir més
agilitat administrativa i més llibertat comercial i concretament
el que demanam és: al punt 1que s’anulAli la limitació de
presentar certificats als ajuntaments que tenguin ja aprovada
l’aprovació inicial a la dotació de la normativa comercial, creim
que no és gens necessari.

Al punt 2 que s’anulAli l’annex que preveu la Llei 8/2009,
aquest annex d’activitats i el corresponent certificat municipal
representen un encotillat per a noves llicències, representen un
fre, no permeten la llibertat d’establiment i fan que no hi hagi
agilitat administrativa, tal i com pregona la directiva.

Al punt 3, demanam que no s’interrompi el termini de
resolució de l’expedient pel fet de demanar informes a altres
administracions i que si se supera el termini d’un mes previst
que s’entengui favorable, per silenci administratiu. Creiem que
açò és important perquè l’administració sigui el més eficaç i
eficient possible i per tant creiem necessari posar condicions
com aquesta.
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Al punt 5, fem referència a l’eliminació de certs objectius de
l’ordenació territorial d’equipaments comercials que no veiem
gens necessaris i, en canvi, no faciliten la implantació
d’establiments comercials.

Al punt 6, solAlicitam que el promotor pugui presentar
simultàniament els projectes per a solAlicitud de llicència de
gran establiment comercial i la llicència municipal
d’instalAlació, simplement per raons d’economia i eficàcia
administrativa.

I al punt 7, demanam la incorporació d’una nova disposició
addicional, que faci referència que puguin quedar exonerats
d’acomplir els paràmetres urbanístics els projectes
d’implantació de mercats o infraestructures comercials de
titularitat municipal que ja estiguin en execució o que estiguin
finalitzats amb posterioritat a 31 de desembre del 2008.

En definitiva, totes aquestes esmenes, referides a la Llei
8/2009, com he explicat, són peticions que contribueixen a
facilitar la instalAlació d’equipaments comercials privats i
municipals, amb més facilitat administrativa i amb menys
burocràcia.

Finalment, havíem mantingut una esmena, la 4270, que
solAlicitava la supressió del punt 3 de la disposició derogatòria,
però açò hem vist que ja està fet i, per tant, demanaria la seva
retirada in voce, per coherència tècnica.

En definitiva, aquestes són les esmenes que nosaltres
mantenim i que esperam que algunes d’aquestes puguin ésser
encara aprovades, perquè entenem que milloren el text del
Govern i faciliten aquesta simplificació administrativa que tots
els ciutadans esperen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener. Passam ara al torn en contra de les
esmenes.

Primerament pel Grup Parlamentari Mixt el Sr. Melià té la
paraula. Sr. Melià, es divideixen el temps?

EL SR. MELIÀ I QUES:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, té deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, el
marc general de la llei ha quedat, entenem, perfectament resumit
per part del conseller i per tant nosaltres no hi entrarem. Pensam
que l’objectiu fonamental d’aquesta llei és l’agilitació
administrativa, la simplificació, la introducció a la legislació
balear, d’una manera molt clara, de totes aquestes qüestions de
les declaracions responsables i les comunicacions prèvies i, per
tant, en general hi estam absolutament d’acord, a part de ser un
imperatiu europeu i que, per tant, tampoc no tendríem molt de
marge de maniobra.

Hem de dir que al llarg de la tramitació parlamentària s’han
introduït en el projecte de llei tota una sèrie d’esmenes
presentades per Unió Mallorquina, que consideram que han
enriquit i han fet més positiu el projecte de llei, em referesc al
tema dels guies turístics, que el projecte de llei inicialment
presentat eliminava la necessitat de l’habilitació per exercir
aquesta professió, ens pareixia una equivocació perquè és
evident que s’ha d’intentar controlar que l’ofici de guia turístic
tengui un mínim de coneixement de realitat de les Illes Balears
i sense l’habilitació aquests mínims no quedaven garantits.

També hem introduït un precepte que era al Decret llei
1/2009, que després va caure en la seva tramitació com a
projecte de llei i que enteníem que s’havia de recuperar, perquè
entenem que l’agilitació i la rapidesa de l’atorgament de les
llicències fa que no haguem de condicionar l’atorgament de la
llicència d’obres a què hi hagi la llicència d’instalAlació
prèviament atorgada; entenem que s’ha de poder donar la
llicència d’obra sense que s’hagi atorgat aquesta llicència
d’instalAlació, això també ha quedat incorporat. Per tant, si
apostam per la modernització turística i per aquestes obres de
millora dels nostres establiments, és evident que el que hem de
fer és més fàcil la tramitació i més ràpida l’execució d’aquestes
obres tan necessàries.

També hem introduït dues esmenes en relació amb
l’exempció de la llicència d’obertura i funcionament i de la
llicència d’instalAlació per a establiments turístics i per a
comerços, això per donar seguretat jurídica a una situació que
s’havia produït, que l’any 1997 hi havia una exoneració dels
establiments turístics a una llei d’acompanyament dels
pressuposts, però a l’any 2006, a la Llei de règim jurídic de les
activitats, s’havia derogat aquesta exempció, amb la qual cosa
s’havia creat una important inseguretat jurídica als titulars
d’establiments, perquè no sabien si estaven exonerats, exempts
o no exempts d’aquesta llicència. Entenem que s’havia de
recuperar aquesta exempció perquè no podíem permetre un
règim, diguem, desfavorable de manera retroactiva i, per tant,
el que hem és introduir una esmena que dóna seguretat jurídica
i que fa que l’ajuntament tengui la informació de l’estat actual,
cosa que no succeïa amb l’article de la llei del 97.

El mateix amb comerç, vàrem aprovar la llei 2009, hi havia
una exempció dels comerços que estiguessin oberts en aquell
moment, però tampoc no hi havia una informació per als
ajuntaments sobre la situació d’aquests comerços. Entenem que
els ajuntaments han d’estar informats, encara que es mantengui
aquesta exempció de la llicència d’obertura i funcionament.

Fins aquí les esmenes que vàrem presentar en temps i forma
per part d’Unió Mallorquina.
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En el debat d’avui també volíem introduir, no podrà ser
perquè no hi ha l’acord unànime de tots els grups, una esmena
per exonerar de la suspensió de llicències aquestes obres de
modernització turística. Tots sabem la problemàtica que hi ha
amb l’aprovació inicial del Pla de la Platja de Palma, resulta que
a la principal zona turística de les Illes Balears no poden fer
obres de modernització turística perquè hi ha una suspensió de
llicències i enteníem que en aquests moments haguéssim pogut
exonerar aquestes llicències, aquests establiments -perdó-
d’aquesta suspensió de llicències i que, per tant, durant la
temporada baixa d’enguany es poguessin fer aquestes reformes
i aquestes millores, aquesta modernització a la Platja de Palma.

Se’ns diu que es produiran unes reunions i que es farà feina
en aquesta línia, així ho esperam. A nosaltres ens hagués
agradat resoldre aquesta qüestió de manera immediata i urgent
en el dia d’avui.

Fins aquí, per tant, el marc i les esmenes d’Unió
Mallorquina.

En relació amb les esmenes vives del Partit Popular,
efectivament, s’agrupen en dos grans capítols: el primer, les
relatives a ports; nosaltres ho hem dit en ponència i en comissió,
és cert que la directiva no obliga a adaptar la normativa de ports
perquè està fora de la directiva de serveis, però també és ver que
entenem que els articles introduïts en el projecte de llei milloren
de manera important la normativa sobre ports. I per tant, tot i
que no està directament vinculada a la directiva, com es diu per
part del Partit Popular, sí que, com que és una millora
normativa, no podem donar suport a aquestes esmenes del Partit
Popular, perquè consideram que a les lleis queda millor, es
veurà millorada la Llei de ports i, a més a més, tenim dubtes
sobre el que ha dit la Sra. Gener sobre el reglament, perquè això
de què un reglament pugui anar contra la llei ens provocaria un
altre debat, que entenem que per jerarquia normativa no seria
possible, aprofitar el reglament per introduir aquestes millores.
Per tant, entenem que la millor fórmula és la que fa el projecte
de llei.

Bé, finalment, el tema de comerç, les esmenes del Partit
Popular a comerç. Vostès són plenament conscients que quan es
va aprovar aquí la modificació de la Llei de comerç es va fer un
equilibri, un equilibri entre la liberalització de serveis de la
directiva i la preservació del model comercial de les Illes
Balears, i aquest equilibri va ser consensuat, i vostès també ho
saben, amb les associacions del petit i mitjà comerç de les Illes
Balears. Vostès, a través de les seves esmenes, diguem, fan
botar en l’aire tot aquest consens i recuperen una normativa,
vostè ha dit massa intervencionista, una normativa gens
intervencionista, perquè es puguin establir els grans
establiments comercials. Nosaltres no estam d’acord amb
aquesta visió que vostès plantegen aquí, entenem que, com a
mínim, és exigible que els ajuntaments hagin fet una normativa
urbanística sobre la ubicació adequada dels establiments
comercials, almanco en l’aprovació inicial, i a partir d’aquí que
es puguin donar aquestes llicències de grans establiments
comercials. Vostès discrepen obertament d’això, bé, és evident
que són dos punts de vista absolutament enfrontats.

Nosaltres, com que apostam per al manteniment d’aquest
model tradicional de comerç, entenem que aquesta intervenció
mínima en l’aprovació inicial i en la regulació mínima dels
requisits territorials per instalAlar comerços sí que s’ha de
mantenir.

En relació amb els objectius del pla sectorial, evidentment
també hi estam d’acord, nosaltres, vostè diu: nosaltres som
coherents perquè no vàrem donar suport a la modificació de la
Llei de comerç, i nosaltres, com que hi vàrem donar suport,
també som coherents i no donam suport a les seves esmenes, no
hem canviat tampoc d’opinió. Entenem que els objectius del pla
sectorial s’han de mantenir, perquè la regulació que vostè ens
proposa no millora en absolut la norma actual.

En relació amb la presentació simultània de la petició
d’autorització de gran establiment comercial i la llicència
d’instalAlació, realment no hi ha cap impediment perquè es faci
aquesta presentació simultània, vol dir que el seu precepte no
millora en res la normativa actual; de presentar-lo ho pot
presentar, el problema és que la llicència d’instalAlació no es
tramitarà, i això no ho resol la seva esmena, mentre no hi hagi
l’autorització. Però és que no pot ser d’una altra manera, perquè
la normativa general, les lleis de procediment diuen que mentre
no hi hagi totes les autoritzacions l’ajuntament no pot iniciar els
tràmits, i per tant no es poden iniciar els terminis per al silenci
administratiu positiu, etcètera.

I en relació amb l’exoneració de paràmetres, finalment, bé,
això és una problemàtica molt concreta que vostès tenen a un
ajuntament que governen, entenc, però que evidentment
consideram que no ha de ser una normativa general aquesta
exoneració.

Per tots aquests motius no donarem suport ni a les seves
esmenes en matèria de ports ni a les seves esmenes en matèria
de comerç.

Moltes gràcies.

LA. SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Avui arriba a aquest plenari el
projecte de llei de modificació de diverses lleis per a la
transposició a les Illes Balears de la Directiva europea de
serveis en el mercat interior, nom que li hem posat nosaltres,
més coneguda per llei Bolkestein i que aquí li hem posat el nom
de "llei òmnibus", i que modifica tota una sèrie de lleis, en
aquests moments en tràmit avui, que són la Llei del Govern, la
Llei de règim jurídic de l’administració de la comunitat
autònoma, la Llei de règim local, la Llei de colAlegis
professionals, la Llei general turística, la Llei de joventut, la de
serveis socials i la de ports, per tant tot un conjunt de lleis que
es modifiquen amb l’objectiu de donar entrada, com dèiem, o
donar transposició a la directiva europea per crear aquest mercat
interior de serveis i eliminar els obstacles que s’oposen a la
llibertat d’establiment dels prestadors i la lliure circulació de
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serveis, i que tenen com a resultat també l’agilitació i
simplificació de tràmits.

Voldria destacar una sèrie d’esmenes que també el nostre
grup parlamentari ha introduït en aquesta llei, especialment les
que fan referència a la regulació dels guies turístics, mantenint
l’habilitació que garantirà que hi pugui haver uns coneixements
tant lingüístics com de la nostra realitat territorial, patrimonial,
cultural, etcètera, a la professió de guia turístic, sense impedir
la lliure circulació, perdó, el lliure establiment d’aquesta
professió, però sense que aquesta professió quedi menystinguda.

Crec que s’ha fet un gran esforç durant tot el debat en
ponència i en comissió per tal de consensuar el màxim
d’esmenes possibles de les distintes esmenes que s’han
presentat pels distints grups, especialment per part de l’oposició,
i certament hem arribat al final amb molt poques esmenes sense
consensuar. Concretament, el Partit Popular manté les esmenes
4273, 4275, 4276, 77, 78, 79, 80 i la 4272 a l’exposició de
motius, que volen suprimir totes les referències que hi ha a la
Llei de ports; ja vàrem manifestar, tant durant la tramitació en
ponència com en comissió, que nosaltres consideràvem que sí
que hi havia d’haver aquestes referències a la Llei de ports, el
Partit Popular considerava que no, que no estava justifica amb
l’adaptació a la directiva de serveis, nosaltres consideram que
sí, que s’hi podien introduir, i per tant votarem en contra
d’aquestes esmenes.

I quant a les esmenes 4272 i 4270, que he entès que quedava
retirada per part del Partit Popular, per tant em centraré en la
4272, que fa referència, entre d’altres qüestions, per exemple a
la supressió del certificat dels ajuntaments que s’ha d’expedir a
la Llei de comerç o l’annex que també hi havia a la Llei de
comerç. Consideram, i vull recordar, que en aquesta Llei de
comerç hi va haver un ample consens polític i sobretot un ample
consens en el sector, tant amb els empresaris com amb els
sindicats, per tal de treure endavant la modificació de la Llei de
comerç per adaptar-la a la directiva de serveis; per tant, consider
que, davant aquell ample consens que hi va haver, no hem
d’introduir ara en aquests moments modificacions que, a més,
desvirtuarien totalment l’objectiu que tenia la Llei de comerç i
l’equilibri que s’aconseguia introduint per tant la lliure
circulació de serveis i la llibertat d’establiment dels prestadors
que la directiva de serveis ens marca, però tenint en compte
també els equilibris territorials i de model urbà de proximitat i,
evidentment també, els drets dels consumidors a poder triar. I
per tant, crec que aquest equilibri que s’aconseguia amb la llei
quedaria desfet amb aquesta esmena que vostès pretenen
introduir i que, a més, no respon al consens, insistesc, que hi va
haver amb el sector i Govern de les Illes Balears, a través de la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

Finalment, per tant, evidentment mantendrem el vot contrari
a totes les esmenes que el Partit Popular ha mantingut.

Finalment, quant a l’esmena d’Unió Mallorquina, que
presentava in voce, que entenc, per la problemàtica de la
suspensió de llicències d’obres als establiments turístics,
concretament allà on hi hagi planejaments en tramitació, que
actualment faria referència a la Platja de Palma, entenc que avui
és precipitat tractar aquesta qüestió i que s’ha de tractar, per
tant, posteriorment, i crec que dins el Consorci de la Platja de
Palma, perquè a més és un tema que afecta bàsicament la Platja
de Palma i no totes les Illes Balears, que seria el que avui
introduiríem, una qüestió que afectaria totes les Illes Balears,
per tant crec que és millor posposar el debat i fer-lo on pertoca.

En definitiva, per tant, crec que ens hem de felicitar per
l’ample consens que hi ha hagut en la tramitació d’aquesta llei
òmnibus i, efectivament, crec que quedaran simplement
aquestes qüestions d’aquestes esmenes, que ja hem dit que
mantendrem el vot en contra, però crec que això no lleva aquest
ampli consens que hi ha hagut en tota la tramitació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Bé, gràcies, Sra. Presidenta. I abans que se m’oblidi no vull
deixar de donar les gràcies als serveis jurídics d’aquesta casa
que ens han ajudat molt amb la tramitació d’aquesta llei, perquè
bé, és un projecte de llei eminentment tècnic i bé és el primer
que vull dir perquè no se m’oblidi al final, donar les gràcies als
serveis jurídics i en concret a la lletrada que hi va intervenir.

Bé, amb aquesta sessió plenària d’avui completam la
tramitació parlamentària d’aquesta llei, que ha comptat amb un
debat eminentment tècnic, com deia, àgil i constructiu,
participant de l’esperit de la directiva europea relativa als
serveis en el mercat interior, que és objecte de transposició. Han
sorgit qüestions puntuals que han generat més debat i que
presentaven més matisos entre els diferents grups parlamentaris,
però crec que, en general, han quedat resoltes aquestes qüestions
de manera adequada i tenc per segur que aquesta llei que avui
esper que aprovem constituirà una bona referència conceptual,
així com una eina d’efectivitat pràctica que reverteixi en
benefici d’aquesta comunitat.

El conseller de Presidència i també els portaveus que m’han
precedit en l’ús de la paraula ja han referenciat els aspectes més
específics, més concrets d’aquest projecte de llei, les bonances
d’aquest projecte de llei. Crec que és evident que hi ha un
consens, que hi ha un esperit positiu, hi ha una percepció
positiva per part de tots els grups parlamentaris en relació a
aquesta llei. No em detindré a reiterar el fet que el que fa és
complir una obligació per la transposició de la directiva
europea, i sí que vull especificar també, igual que han fet els
altres portaveus, que també el Grup Parlamentari Socialista
valora positivament aquest projecte.
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I, bé, en relació amb les esmenes parcials que s’hi varen
presentar també vull destacar l’esperit de colAlaboració, positiu
i de diàleg que ha presidit aquesta tramitació.

En relació amb aquestes esmenes concretes, el gruix es va
concretar en uns aspectes molt localitzats, molt focalitzats
d’aquest projecte, especialment a la part que aborda els serveis
turístics, el títol segon; els serveis portuaris, títol cinquè; i a la
part de les disposicions addicionals, transitòries i derogatòria.
És a dir, podem dir que una majoria de la part d’aquest projecte
de llei no ha estat esmenada.

En relació amb les esmenes que es mantenen avui
començaré referint-me l’esmena in voce que ha exposat el
portaveu del Grup Mixt, el Sr. Melià, i, bé, en relació al que
vostè ha plantejat li puc dir ja que no podem acceptar que avui
es tramiti aquesta esmena que vostè planteja, però sí que li vull
dir expressament que estam d’acord des del Grup Parlamentari
Socialista a buscar una solució al que vostè planteja. Compartim
el que diu, però igual que li ha expressat el Sr. Barceló
consideram que tramitar-ho avui potser pecaria de precipitació,
i també s’ha de comptar amb totes les administracions
implicades. Per tant crec que podem dir que existeix un
compromís d’arribar a una solució, de donar una solució a
aquest problema, a aquesta situació, el més prompte possible.

En relació amb les esmenes que queden vives presentades
pel Grup Parlamentari Popular, començarem pel bloc d’esmenes
de supressió referides totes elles a la part del projecte que
aborda el tema dels serveis portuaris i, bé, ja ho han comentat
els portaveus que m’han precedit. En la mateixa línia li he
d’exposar que crec que el Grup Parlamentari Popular fa una
lectura incorrecta, permeti’m que li ho digui amb tot respecte,
però crec que fan una lectura incorrecta, esbiaixada, del que diu
la mateixa exposició de motius del projecte de llei i en relació
a aquesta argumentació relativa a aquest reglament del qual
vostès parlen, perquè l’exposició de motius clarament diu... Bé,
estic totalment d’acord també amb el que ha dit el Sr. Melià,
que per començar el projecte de llei creim que queda millor amb
aquest contingut que fa referència a serveis portuaris que sense,
això per començar. I llavors també en relació que allò que
referencia aquest projecte de llei és que, fugint de determinada
part del que seria matèria de normativa portuària, en el que està
pensant principalment el projecte de llei és a, per exemple,
facilitar, seguint l’esperit d’aquesta directiva, facilitar tràmits
d’obtenció de concessions, renovació de determinades
concessions, pensem per exemple en el típic restaurant que està
en zona portuària..., en qüestions com aquesta, diguéssim, està
participant justament d’aquest esperit de simplificació que té la
directiva. Llavors no podem compartir aquestes esmenes de
supressió que esborrarien tota aquesta regulació, perquè ens
pareix que justament és necessària.

I bé, en relació amb les esmenes de comerç, bé, l’esmena, ja
que ha referenciat que retirava la 4270, en el mateix sentit que
li han expressat la resta de persones, bé, fa pràcticament un any
es va arribar a un consens; nosaltres també serem coherents amb
el que nosaltres vàrem defensar en aquell moment, ara no
tiraríem enrere. Llavors nosaltres no podem votar a favor de la
seva esmena justament per coherència i perquè consideram que
ja es va fer una feina de consens i que no podem anar enrere.

I en aquest sentit per aquestes raons no podem votar a favor
de les esmenes del Grup Popular, tot i que encara sí que vull
expressar una altra vegada l’esperit constructiu que ha regit
aquesta tramitació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de contrarèplica la Sra. Gener
té la paraula.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, les postures són clares,
no han canviat respecte del que ja vam discutir en ponència i
també el que vam discutir a la comissió. Sí que és cert que jo
vull reiterar, ja que la Sra. Torres m’ha fet una referència que
no..., ara justament he deixat el paper però, bé, volia llegir el
que diu exactament l’exposició de motius, i l’exposició de
motius exactament diu que la directiva europea no queda,
diguéssim..., és a dir, tot el que fa referència a matèria de ports,
i diu textualment “serveis de ports”, no queda inclòs dins la
directiva europea. 

Per tant ja s’hagueren pogut estalviar de posar-ho a
l’exposició de motius. Vull dir, el que està clar és que han
volgut aprofitar aquesta modificació d’aquesta llei per incloure
aquests aspectes, que nosaltres podem considerar en alguns que
són correctes, i ens queixam més de les formes que del
contingut, perquè pensam que s’haguera pogut debatre en un
altre espai i si era necessari modificar només la Llei de ports idò
modificar-la en l’àmbit que li pertoca, no aprofitant aquesta
modificació de la Directiva Bolkestein que, en tot cas, queden
molts d’aspectes pendents i que fins i tot posen en entredit que
hi hagi una simplificació administrativa i una vertadera llibertat
d’establiment. 

Açò ho mantenim, tant pel que fa referència a ports com
també pel que fa referència a comerç, perquè, amb les esmenes
que nosaltres en el seu moment vam presentar ja a la Llei
8/2009 i que avui hem tornat a presentar, pensam que no
rompem el consens que en el seu moment es va aconseguir amb
el sector i, en tot cas, són esmenes que milloren i que permeten
que hi hagi més llibertat d’establiment comercial i també més
simplificació administrativa. Però, en definitiva, com deia, no
hi ha punts en comú i per tant no podem fer res més.

En relació a l’esmena in voce que presentava Unió
Mallorquina hem de dir que vertaderament aquesta és una
problemàtica que es donarà ara mateix a la Platja de Palma i per
tant sí que és cert que s’haurà d’abordar, i també entenem que
potser és un poc precipitat en aquests moments però ens volem
sumar a aquesta demanda i a aquesta petició que açò hagi de
trobar una solució d’una manera o d’una altra.
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Ja per acabar, i una volta defensades les esmenes, sí que
voldria destacar les nostres aportacions a la llei que han estat
acceptades i que han fet que donem la possibilitat, als ciutadans,
emprenedors i empresaris que ja tenen un establiment comercial
en marxa, la possibilitat de permetre que els procediments
iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei
puguin ser desistits pels interessats i optar per l’aplicació de la
nova normativa. Aquest nosaltres creim que és un aspecte molt
important, és una esmena que vam presentar i que va ser
aprovada per tots, perquè millora el text del Govern; el projecte
del Govern preveia només la possibilitat de desistir per als que
tenen els procediments iniciats a partir del 28 de desembre de
2009, i nosaltres el que vam demanar és que tothom tingués la
possibilitat de desistir i de poder optar per aquesta normativa
molt més simple, i que per tant així no hi hagués un greuge
comparatiu respecte dels que a partir d’ara obririen un comerç
i respecte dels que fa un any o dos anys van obrir un comerç.

I ja per acabar voldria fer una consideració respecte del que
suposa la Directiva Bolkestein. Hem vist el que suposa per a
l’administració, però també crec que és important fer una
ressenya del que suposarà en el cas concret dels ajuntaments. La
conseqüència més directa és que hauran de reforçar a partir
d’ara la funció inspectora, ja que sobre ells recau igualment la
responsabilitat de verificar el compliment de la normativa
reguladora, és a dir, s’haurà de comprovar que les
comunicacions prèvies i que les declaracions responsables són
el que són i, per tant, es compleix la normativa. Aquest control
posterior, obligat, requerirà posar en marxa un departament i
uns recursos humans i tècnics amb els quals actualment la
majoria d’ajuntaments no compta, i aquest és un aspecte
especialment important en el qual pensam que tant el Govern
com els consells insulars hauran de començar a fer feina per tal
d’arbitrar ajudes que, mitjançant la funció de cooperació
administrava, permetin que aquests ajuntaments puguin fer
aquest control posterior amb tot rigor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gener.

Ara sí, en torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari Mixt
no hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds no hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari
Socialista, no hi ha intervenció.

Per tant passaríem a les votacions, una vegada esgotat el
debat de les esmenes.

Passam, idò, a les votacions, i votarem primerament les
esmenes defensades pel Grup Parlamentari Popular amb RGE
núm. 4273, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4272, 4274/10.

Per tant, passam a votar i votam.

Vots a favor, 29; vots en contra, 30; cap abstenció.

Per tant queden rebutjades les esmenes.

A continuació votarem els articles als quals es mantenen
esmenes: la denominació del títol cinquè, l’article vuitè i
l’exposició de motius. 

Passam a votar. I votam.

Vots a favor, 30; vots en contra, 29.

Finalment votarem la resta de l’articulat, on no s’hi
mantenen esmenes: denominació del títol del projecte,
denominacions dels títols 1, 2, 3 i 4; denominació dels capítols
1 i 2, articles primer a setè; disposicions addicionals primera a
desena; disposicions transitòries primera i segona, i disposició
derogatòria; i disposicions finals primera a tercera.

Entenc que es pot donar per aprovat per assentiment. És així,
senyors portaveus? Per tant queda aprovat per assentiment, i es
faculta els Serveis Jurídics perquè facin les correccions
tècniques necessàries per tal que la llei tengui una redacció
coherent.

I esgotat el debat i les votacions, aquesta presidència
proclama aprovada la Llei de modificació de diverses lleis per
a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123
Comunitat Europea, de 12 de desembre, del Parlament Europeu
i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior.

(Aplaudiments)

V. Debat de l'esmena a la totalitat, de devolució, RGE
núm. 3723/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
al Projecte de llei RGE núm. 2143/10, de la funció pública
de les administracions de les Illes Balears.

Finalment, i com a darrer punt de l’ordre del dia debatrem
l’esmena a la totalitat de devolució RGE núm. 3723/10
presentada pel Grup Parlamentari Popular al Projecte de llei
RGE núm. 2143/10, de la funció pública de les administracions
de les Illes Balears.

Per defensar l’esmena del Grup Parlamentari Popular i per
un temps de 15 minuts té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, hoy
nos disponemos de debatir en esta sesión plenaria el debate de
la enmienda a la totalidad al Proyecto de ley 2143/10, relativo
a la función pública de las administraciones públicas de las Islas
Baleares.

Como bien saben sus señorías, la enmienda a la totalidad de
una ley para la devolución del texto de la misma al ejecutivo es
sin duda un acto político ante todo, que pretende llamar la
atención sobre un texto del que no estamos conformes ni con el
contenido del mismo ni con el desarrollo durante su tramitación.
Es un acto más político que eficaz, evidentemente, cuando,
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como ya se ha anunciado, este proyecto de ley tiene apoyo
suficiente en la Cámara que garantiza la superación de esta
enmienda. Pero queremos poner en evidencia que no por
disponer de votos suficientes se puede legislar y se puede
tramitar la norma de la manera que se ha hecho con este
proyecto de ley, este proyecto de ley que es relativo y que afecta
a todos los funcionarios de las administraciones públicas de las
Islas Baleares.

Para empezar desde el principio, este ejecutivo tiende a
ignorar al Consejo Económico y Social, lo ningunea, en algunos
casos por incumplimiento de la obligación de remitir a este
organismo público los anteproyectos de ley, como establece la
Ley del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares que,
a excepción de la Ley de presupuestos, dice que todas las leyes
tienen que ser remitidas a él para que emita dictamen. En otros
casos, como el que nos ocupa hoy, sí que se remite el texto, pero
hace caso omiso de las observaciones particulares que el CES
redacta sobre el anteproyecto de la ley que se le ha remitido. Por
ello, de las nueve observaciones particulares que a modo de
recomendación hace el Consejo Económico y Social en su
dictamen sobre el anteproyecto de ley de función pública de las
administraciones públicas de las Islas Baleares, el Govern no
recoge ninguna en su texto, lo ignora, y remite el texto
redactado al Parlament para que se publique en el Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Vuelvo a repetir: de las nueve observaciones el Gobierno no
recoge ninguna, hace oídos sordos a las nueve recomendaciones.
Sólo por este hecho, sólo por esta prepotencia, sólo por ignorar
al Consejo Económico y Social, que, si no sirve, quitémoslo,
pero si lo hemos puesto ahí és porque sí que sirve, y si ha de
emitir un dictamen, por favor, que seamos capaces de recoger
lo que nos dice porque estoy seguro que mejorará el texto. Por
solamente este hecho el Govern merece que este proyecto de ley
le sea devuelto para que así, con más humildad y con más
cultura de recoger las sugerencias, pueda recoger las
recomendaciones hechas desde este organismo.

La exconsellera Leciñena, en su comparecencia ante esta
cámara el 10 de octubre del 2007, afirmaba que el departamento
de función pública se propone modificar la Ley de función
pública de la CAIB que entró en vigor el 3 de julio, el 3 de julio
de 2007, para adaptarla al Estatuto básico del empleado público,
ya que se han detectado contradicciones en algunos de sus
artículos, se reformará la Ley de función pública para adaptarse
al Estatuto básico del empleado público.

Casi tres años después, esta cámara se dispone a ver no una
reforma de la Ley de función pública, sino un proyecto de ley
que contiene nada más y nada menos que 203 artículos, 22
disposiciones adicionales, 22 disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y 5 disposiciones finales; es decir, la ley
contempla 253 apartados normativos. Una ley que yo califico
como contraria al buen gobierno y a la buena administración,
excesivamente reglamentarista, que no garantiza su
aplicabilidad práctica, y desde un punto de vista normativo, de
pésima técnica legislativa.

Para que puedan comprobar lo farragoso de esta ley, la ley
actual de función pública, la 3/2007, tiene 145 artículos, 11
disposiciones (...), 4 disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y tres disposiciones finales; es decir, 164 apartados
frente a los 253 de la actual. Pero es más, la Ley 7/2007, del
Estatuto básico del empleado público, tiene 99 artículos, 11
disposiciones adicionales, 8 transitorias, una derogatoria y 4
finales; es decir, 123 apartados normativos. Con diferencia la
ley relativa a la función pública de las Islas Baleares es el texto
más complejo y farragoso de los tres que tienen relación con
ella, bien por anular la precedente, bien por anular la actual Ley
3/2207, de función pública, o porque, por aquella que tiene
voluntad de adaptarse, Estatuto básico del empleado público, la
7/2007.

Pero además, el texto remitido en las dos lenguas de esta
comunidad autónoma, el aprobado por el Consell de Govern del
30 de abril de 2010, resulta que eran discordantes, no decían lo
mismo en catalán que en castellano; entre sí la discordancia
estaba en ocho artículos y también en la disposición adicional
tercera, es decir que la cámara, el 15 de septiembre de 2010,
devuelve el texto al Govern por discrepancia en las dos
versiones del proyecto de ley, es inverosímil, pero hasta en ésto
es singular este proyecto.

Pasando de todo aquello que podríamos calificar como poco
respetuoso con las instituciones y organismos de las Islas
Baleares y que demuestra el poco cuidado que se ha tenido en
la tramitación de este proyecto de ley, vamos a comentar otros
motivos que han incidido en la interposición de esta enmienda
a la totalidad del proyecto de ley relativo a la función pública de
las administraciones públicas de las Islas Baleares.

En primer lugar, consideramos que es una ley, como hemos
dicho, contraria y que no posibilita ni el buen gobierno ni la
buena administración, frase que, a base de usarla, y a la vista de
lo que expondremos ahora, está quedando manida y con poca
efectividad, ya que el texto de este proyecto de ley es complejo,
excesivamente largo, como hemos demostrado, está mal
redactada, es poco concisa y no se ajusta al contenido propio
que debe tener una ley. Es un texto excesivamente
reglamentarista, pues muchas disposiciones son propias de
incluirse en un reglamento de desarrollo y no deberían estar
incluidas en una ley. Motivaré esta afirmación: el artículo 162
regula la competencia de los representantes sindicales en las
mesas; el artículo 19.5 pone un ejemplo, en su punto segundo,
una ley que pone un ejemplo; y el 21.3 desarrolla un
procedimiento. O sea, que es una ley, reglamento, es
procedimentalista y también pone ejemplos para que no se
equivoque quien tiene que aplicarla.

Por el contrario, algunos aspectos que deberían estar
planteados y resueltos para su práctica los deja para un posterior
desarrollo reglamentario, lo que no da aplicabilidad práctica en
su contenido a corto y medio plazo; por ejemplo, los casos que
coge el artículo 127.3 y el artículo 132.
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En segundo lugar, el texto de este proyecto de ley, desde el
punto de vista de técnica legislativa es pésimo, la redacción del
mismo no es cuidada; artículos complejos, frases largas y poco
concisas, como por ejemplo el artículo 7 y el 45, son tan
tremendamente farragosos que inclusive el CES, al que no le
hicieron caso, tiene una frase que la he querido copiar porque va
a dejar escuela, se hace eco de ello, el CES se hace eco de ello
en una de sus observaciones calificándola de llistat inabastable
de qüestions, al artículo 7 y 45 el CES dice que es un llistat
inabastable de qüestions, imagínense como tienen que ser, hay
uno de estos dos artículos que tiene cuatro páginas, cuatro
páginas de extensión, un sólo artículo de la ley, o sea es algo
fuera de serie, inaudito, nunca hemos visto esto en esta cámara.

Se producen una ingente duplicidad de género en su
artículado: president-presidenta, consejero-consejera, cuando
simplemente poniendo el titular de la presidencia, el titular de
la consejería, tendríamos la misma función sin ser redundantes,
el género también lo hemos aplicado muchísimo antes de ahora,
¿no?

En tercer lugar, desde el punto de vista de objetivos de la
ley, ésta no cumple su finalidad, debería ir destinada, según nos
dijeron, a regular aquello que el Estatuto básico del empleado
público dejó expresamente para la entrada en vigor de la
normativa autonómica específica, en cambio este texto remitido
repite innecesariamente los contenidos de artículos incluidos en
la EBAP, en la EBEP, que por cualidad de ser básicos ya se
aplican sin necesidad de repetirlos, como muestra el artículo 3,
158 y siguientes y el 138. O sea, estamos haciendo una ley que
incluye también el EBEP, no importaba hacer el EBEP si
hacemos una ley, hay que poner aquello que tiene que ser de la
autonomía y no lo que ya está en vigor, porque el EBEP está por
encima esta normativa que vamos a aplicar nosotros.

Cuarto. En interés de quedar bien, aparentemente, sólo
aparentemente, con los sindicatos, les otorga participación en
todas las ocasiones posibles; por ejemplo, el artículo 16.2, que
incluso es tan generoso que otorga representación sindical en
algunas ocasiones imposible y en contra de la ley estatal, donde
el EBEP impide expresamente que la parte social tenga
participación el artículo 60.3 el proyecto de ley que estamos
contemplando, en contradicción con una norma superior, se la
otorga en el artículo 165.6. ¿Es posible ésto, que la norma
superior diga aquí no puede haber organizaciones sindicales y
que la ley nuestra sí que diga aquí habrá organizaciones
sindicales? ¿Estamos adaptándonos o contradiciéndonos con el
EBEP?

En interés por quedar circunstancialmente bien con la parte
sindical, llega a sobrepasar la representación sindical a la de los
propios representantes de los órganos (...), en el artículo 12.2 del
Consejo Balear de Función Pública, hay cinco representantes
sindicales por cuatro representantes de los municipios de las
Islas Baleares, hay más sindicatos que (...) Islas Baleares, me
parece que no es correcto, pero bueno.

La quinta. No responde la ley a la voluntad expresada en
esta cámara por parte del Govern, de querer adelgazar la
administración como símbolo de austeridad y ajuste económico,
ya que crea numerosos órganos y comisiones que son
innecesarias, en la cantidad que se hace. El artículo 13 crea la
Comisión de personal; el artículo 14, la Comisión de
atribuciones, es decir, una cantidad de órganos internos que
creemos que ya tenemos suficientes y que poniendo más sólo
hacemos que aumentar la participación de gente que tiene que
estar atendiendo al público.

Sexto. En numerosas ocasiones el texto legislativo que nos
ocupa se olvida de que pretende regular toda la función de
Baleares y sin embargo sólo se centra en la administración
autonómica, olvidándose de los consells y de los ayuntamientos.
Incluso a veces, el texto del proyecto de ley relativa a la función
pública de las Islas Baleares desconoce de tal forma el reparto
competencial, o sea, estamos legislando un reparto competencial
que desconocemos, de los municipios, que viene recogido en la
ley básica estatal; por ejemplo, el artículo 115.1 atribuye al
pleno competencias que son del alcalde, y esto es muy grave,
que a través de una ley queramos hacer ésto, cuando sabemos
que está muy bien distribuido las competencias en los
municipios y por quien tiene que distribuirla.

Y en séptimo y último lugar, el proyecto de ley relativa a la
función pública de las Islas Baleares no responde a los
principios que inspiran la LB, ya que, en vez de crear
expectativas de ascenso y progreso personal a los funcionarios,
los castiga en determinadas situaciones, como por ejemplo la
libre designación, que pueden ser objeto de cese discrecional y
adscripción provisional a un puesto inferior al que corresponde
al funcionario cesado, en más de tres niveles en una misma isla
o en más de dos si es una isla diferente. Parece la graduación
propia de una sanción muy grave, y esto ya está regulado en la
actual ley, con más beneficios para los funcionarios que aquí se
contemplan.

Con estas perspectivas, si ningún funcionario técnico y
profesional querrá ocupar estas plazas, va en contra de la
propuesta de los principios que inspiran la carrera
administrativa, es un paso atrás, contra la carrera profesional
que actualmente está reglada, que intenta promocionar el EBEP
y la actual ley de administraciones públicas de las Islas
Baleares, vulnerando los derechos individuales de los
funcionarios, el artículo 14.b) y 14.c) del Estatuto básico del
empleado público.

En definitiva, señoras y señores diputados, creo que hay
motivos suficientes y convenientemente razonados para que esta
ley sea devuelta al ejecutivo. Consideramos que es preciso hacer
una reflexión de cómo el actual Govern entiende la labor del
Consejo Económico y Social, pues ignora su ley y no les remite
los anteproyectos de ley o, por el contrario, si se los remite hace
caso omiso a los dictámenes que se emiten sobre el contenido
de la misma norma. Es por este motivo que mi grupo solicita
que este texto sea devuelto al Govern.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sra. Costa, obre qüestió incidental. Per tant, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Bé, en primer lloc, voldria dir que al contrari del que
s’ha expressat aquí, per part del portaveu del Grup Popular que,
evidentment en defensa de l’esmena a la totalitat, amb
devolució al Govern, d’aquest projecte de llei de funció pública,
argumenta que aquest projecte no respon a les necessitats que té
plantejades en funció pública la nostra comunitat, voldria dir
que l’elaboració d’una nova llei de la funció pública no és un
caprici, tot el contrari, sinó la necessitat de fer front a les
mancances detectades precisament a l’àmbit de la funció
pública en el conjunt de les administracions de les Illes Balears,
a pesar que l’actual llei té només tres anys, com molt bé ha dit
el senyor portaveu del Grup Popular, ja que va ser aprovada
l’any 2007, però aquesta llei ja va néixer desfasada per quant va
entrar en vigor posteriorment a l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat pel Govern de l’Estat, també l’any 2007.

Però anem per parts, en primer lloc, dir que en el moment de
començar els treballs de redacció d’aquesta nova llei de funció
pública, el Govern es va marcar els següents objectius: per una
banda, adaptar, com deia, la llei actualment vigent de l’any 2007
al nou Estatut bàsic de l’empleat públic i fixar les bases de
desenvolupament de les novetats que introduïa aquest Estatut
bàsic de l’any 2007.

En segon lloc, l’altre objectiu era unificar dins un sol text
totes les disposicions de rang legal que afecten no tan sols el
personal de l’administració autonòmica, i això és una novetat,
sinó també tot el personal de consells insulars, ajuntaments i del
sector públic autonòmic. Així, per primera vegada, la nova llei
de funció pública, o aquest projecte, serà la llei de les
administracions públiques de les Illes Balears i no només de
l’administració autonòmica.

En tercer lloc, i com a tercer objectiu, es va marcar aquest
Govern solucionar aquelles qüestions que han estat o que han
resultat ser polèmiques en matèria de funció pública en aquests
darrers vint anys, i ens referim especialment al model de
provisió de llocs de treball, bé sigui concurs de mèrits o lliure
designació, i al model de selecció per a l’ingrés a
l’administració, oposició lliure o concurs oposició.

Per altra banda, i un altre dels objectius ha estat escoltar les
demandes i les opinions de tots els sectors i implicats en aquesta
nova llei, i no només escoltar, sinó, sobretot, pactar i consensuar
els nou text legal, perquè, per redactar-lo es va constituir un
grup de treball, amb els sindicats presents a la Mesa de
Negociació de Serveis Generals, aquests són Comissions
Obreres, el CSIF, STEI, UGT i USO, que ha estat treballant de
valent durant aquests dos darrers anys.

I finalment, nosaltres creim que és un element a destacar el
consens que ha existit en aquesta mesa de negociació, ja que
aquest avantprojecte de llei va tenir el consens i l’aprovació de
tots els sindicats que he esmentat, contràriament al que
manifestava el portaveu del Grup Popular, que ho veu com a un
llast aquesta negociació, perquè suposa condicionar determinats
articles, nosaltres ho veim com a un enriquiment en l’elaboració
d’aquest text legal.

Marcava o feia referència a aquests quatre objectius i, en
primer lloc, dir que quan parlam d’adaptar la llei de funció
pública actualment a l’EBEP, a l’Estatut bàsic de l’empleat
públic del 2007, em referesc especialment a la carrera
professional, a l’avaluació del seu compliment i als llocs de
treball de personal directiu. Aquests seran sens dubte els reptes
de futur, i crec que només en aquest punt ja era necessària
l’elaboració d’una nova llei de funció pública, perquè, com he
dit abans, es va produir en l’aprovació a l’any 2007 de l’actual
llei de funció pública una cosa bastant inaudita, diria jo, que es
va tramitar paralAlelament a la llei estatal o a l’Estatut bàsic, que
és norma bàsica estatal, i la nostra llei va néixer ja desfasada;
també té moltes altres coses positives, evidentment, jo això no
ho pos en dubte, però sí que hi va haver una part d’aquesta llei
que va néixer desfasada, ja que es va tramitar paralAlelament a
la norma bàsica de l’Estat.

Com dic, recordar que aquesta entrada en vigor de l’Estatut
bàsic, de l’EBEP, no és automàtica en totes les disposicions
d’aquesta norma, sinó que la vigència de determinats preceptes
d’aquesta norma de rang estatal, com ara els que hem indicat, i
també el règim retributiu, el règim de provisió i de mobilitat, o
la modificació, per exemple, de la llei d’incompatibilitats, queda
diferida fins que es dictassin les lleis de funció pública i les
normes reglamentàries que el desenvolupaven. Per tant, la
nostra llei de funció pública de l’any 2007 ja no es va adaptar a
tot això. Atès que la llei del 2007, l’actual llei de funció pública,
no es pot considerar llei de desenvolupament de l’Estatut bàsic,
ja que s’havia aprovat, com dic, abans que aquest, sense aquesta
nova llei no hi podria haver desenvolupament de l’Estatut bàsic.
 

Per altra banda, quan faig esment a unificar dins un sol text
totes les disposicions que afecten tot el personal de les
administracions de les Illes, amb aquest nou text, per primera
vegada, la llei de funció pública ho és de totes les
administracions públiques de les Illes Balears i, com deia abans,
no només de l’administració autonòmica. Serà d’aplicació a
totes les administracions públiques d’àmbit territorial a la nostra
comunitat autònoma: entitats locals, ja siguin insulars,
municipals o supramunicipals, i l’administració autonòmica.
Però també és d’aplicació aquesta llei a les entitats de dret
públic que en depenen, així s’eviten diferències de criteris entre
aquests diferents ens.

També per primera vegada, en major o menor mesura,
segons els tipus d’ens públics, bé siguin empresa pública,
consorci o fundació, afecta també aquesta llei de funció pública
el sector públic autonòmic. I com a novetat aquesta llei entra a
regular el règim personal de diversos ens del sector públic, per
avançar en la transparència i en l’aplicació dels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat.
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Per altra banda, amb la nova llei també volem solucionar,
com he dit al principi de la meva intervenció, qüestions que han
estat polèmiques aquests darrers vint anys, com pugui ser el
model de provisió de llocs de treball o el model de selecció per
ingressar a l’administració, entre d’altres. I així s’ha acordat
dins l’àmbit autonòmic els límits de la provisió dels llocs de
treball mitjançant el procediment de lliure designació que
restarà reduït de forma substancial si el comparam amb la
normativa o amb la llei que tenim en vigor a dia d’avui. Amb
l’objectiu, a més, de garantir la igualtat d’oportunitats per a
l’accés a la funció pública, s’ha pactat també uns límits per al
concurs oposició de fins un 20% com a màxim dins la fase de
concurs, i acabar així també amb les diferències que es
produïen, segons l’administració en la qual estaven, amb
aquesta fase de concurs que moltes vegades podria fins i tot
superar la fase o l’oposició. Aquest apartat afectarà, com dic,
totes les administracions públiques.

També es limita la valoració dels mèrits en el sistema de
concurs oposició, amb la pretensió de garantir els principis
d’igualtat, mèrit i capacitat de totes les persones aspirants.

Finalment, en aquest apartat, amb l’objectiu de separar
efectivament els llocs de treball de naturalesa política i els de
funcionaris o empleats públics, s’ha fixat legalment la
prohibició expressa que els alts càrrecs del Govern participin a
les proves selectives per accedir a l’Administració autonòmica
i als procediments de provisió de llocs de treball mitjançant la
lliure designació com pot ocórrer actualment.

En definitiva, diria que aquest projecte de llei neix
precisament de la voluntat de donar resposta a les necessitats de
la funció pública, de les administracions de les Illes i ha arribat
al Parlament amb voluntat de consens després de treballar
durant dos anys aproximadament amb totes les parts implicades
mantenint reunions i consultes no només amb els sindicats que
he mencionat abans -Comissions Obreres, CSIF, STEI-i, UGT
i USO que varen donar suport expressament a aquest text-, sinó
que, a més, ha estat consensuada amb la resta d’administracions
públiques a les quals... pertoca, com puguin ser consells insulars
i tots els ajuntaments mitjançant la FELIB, la Federació
d’Entitats Locals de les nostres illes. Per altra banda, no només
aquestes institucions i sindicats hi han participat, també hi han
fet aportacions i han dit la seva ciutadans particulars i
especialistes que han cregut que podien fer alguna opinió o
suggeriment. 

De totes maneres, el Govern com no pot ser d’altra manera
espera que en aquesta tramitació parlamentària per part de tots
els grups parlamentaris es facin aportacions com ja se n’han fet
mitjançant esmenes per millorar aquest text. Estarem
absolutament oberts a la millora, com no pot ser d’altra manera.

Amb una cosa sí que estic d’acord amb el representant del
Grup Parlamentari Popular, aquesta és una llei llarga,
efectivament, més de 200 articles, però, si l’única crítica que se
li pot fer és que és llarga, que té alguna correcció lingüística,
estic convençuda que al tràmit parlamentari això es corregirà,
però és llarga per una cosa, senyores i senyors diputats, perquè
precisament la voluntat d’aquesta llei és que afecti totes les
administracions públiques i això ha requerit un esforç, no només
en la redacció de la llei, sinó també en el tràmit d’audiència o en
el consens amb altres administracions. 

No vull deixar de fer referència a l’informe del Consell
Econòmic i Social. Se’ns ha acusat per part del Grup
Parlamentari Popular que no hem tingut en compte cap ni una
de les observacions que fa el Consell Econòmic i Social i,
aquest informe, bàsicament s’ha vengut a dir que era negatiu.
Bé, Sr. Rodríguez, encara sort que el tenc aquí davant, l’informe
del Consell Econòmic i Social, perquè tal vegada no parlam del
mateix o no parlam de la mateixa llei. 

Li he de dir que, efectivament, el Consell Econòmic i Social,
en una llei que té més de 250 apartats normatius entre articles,
disposicions addicionals, etc., fa recomanacions, algunes
d’aquestes recomanacions s’han incorporat al projecte de llei
final i, per això, hi ha hagut errors que després també comentaré
entre la versió catalana i la castellana, en una llei com dic que
té més de 250 apartats i que assumesc perfectament, però
l’informe del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és
absolutament positiu i només donaré alguns exemples d’alguns
paràgrafs, quan diu: “Manifestam ara la nostra satisfacció per
l’oportunitat de valorar aquest avantprojecte, així mateix es
valora positivament que s’hagi optat per una nova llei que
substitueixi la vigent llei 3/2007, l’aprovada a l’anterior
legislatura, en lloc d’una llei de modificació per dur a terme
l’adaptació de l’EBEP, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, ja
que d’aquesta manera es facilitat i aclareix l’estudi i la consulta
de la normativa en aquesta matèria”, però va molt més enllà
l’informe del Consell Econòmic i Social, diu: “Aquest
avantprojecte de llei continua en la línia de canvi de direcció, de
posar en primer lloc els interessos generals, motiu pel qual
consideram que és imprescindible un acurat i valent
desplegament reglamentari”.

En altres paràgrafs diuen que abasta tot el personal que
presta serveis al sector públic i no només a les administracions
públiques i d’altra banda inclou les administracions radicades a
les Illes Balears -autonòmica, consells insulars i entitats locals.
Aquesta voluntat implica un procés de regulació llarg al qual
s’han hagut de tenir en compte molts de factors alhora i al qual
la negociació ha hagut de ser llarga i multilateral, és a dir amb
els agents socials i amb totes les administracions territorials
implicades. 

Això, evidentment no ho diu el govern, la qual cosa
subscrivim, sinó que ho diu el Consell Econòmic i Social a qui
es va enviar i tramitar aquesta llei tal i com pertoca i com dic -
reiter-, es va fer cas d’algunes de les recomanacions que se’ns
feia per part del Consell Econòmic i Social.
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Per altra banda, per anar acabant i sobretot per a la gent i per
als tècnics que han fet feina de valent en aquest avantprojecte,
efectivament, quan es va enviar al Parlament el Grup
Parlamentari Popular va presentar un escrit on es feien notar
diferències que hi havia entre la versió catalana i la castellana.
Diria que no eren de fons perquè fins i tot es va plantejar si això
podria ser una correcció d’errors, però en nom de la seguretat
jurídica i de la defensa dels interessos de tothom es va optar
perquè es tornàs publicar i es donassin quatre dies més per
presentar esmenes, tal i com solAlicitava el Grup Parlamentari
Popular. 

Per tant, crec que la tramitació, amb la complicació que
suposa una llei de més de 250 apartats, que ha estat llarga i
complicada, ha estat impecable, no només per la feina d’aquest
govern, sinó sobretot -i reiter, sobretot- per la participació dels
agents socials, dels consells insulars i dels ajuntaments
mitjançant la FELIB. 

Per últim, vull tornar reiterar que aquest govern, com no pot
ser d’altra manera espera que aquest text es millori amb
l’aportació i amb les negociacions que es facin per part dels
diferents grups parlamentaris.

No voldria deixar de dir que la crítica que es fa a la
participació dels sindicats o a les condicions dels sindicats, el
Govern no ho ha viscut així, tot el contrari, ho hem viscut com
un text que ha quedat enriquit per aquesta aportació i que de cap
manera -això ho nego rotundament- va en contra del que
estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic perquè, per posar
només algun exemple, com feia el Sr. Rodríguez, a l’article 65,
on parla dels òrgans de selecció, es parla de la participació com
a personal colAlaborador dels membres de les organitzacions
sindicals que ho solAlicitin. Això no ve prohibit enlloc, molt
manco a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, la participació com
a colAlaboradors, no la participació o que es formi part d’un
tribunal, que això és una cosa diferent. A nosaltres, no ens
espanta que hi hagi colAlaboradors en les proves de selecció i si
aquestes persones o entitats colAlaboradores són les
organitzacions sindicals, encara menys.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En nom del Grup Parlamentari Popular
el Sr. Rodríguez té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Espero que tenga (...) que ha tenido con la consellera, ¿no?,
que han sido cinco minutos. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

La consellera no té temps, segons el Reglament, però...

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Pero dice que usted modela (...)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, li corre el temps.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, en
esta vida fugaz nada es verdad ni es mentira, todo es según el
color del cristal con que lo miras. Evidentemente, le pediré este
cristal a la consellera de Interior porque si no, es imposible no
hacer cruces de lo que está pasando en este debate de hoy.

El CES ha hecho este informe, del cual usted ha cogido una
parte que se llama... Observaciones Generales, pero ha omitido
esta otra que dice Observaciones Particulares, que es donde
hace las nueve recomendaciones que no usted no ha conseguido
ni una, ni una, ¿dónde está en la memoria económica en el
proyecto? Porque el CES le dice que falta memoria económica
¿o no se lo dice el CES? No hay memoria económica, ¿dónde
está?

¿Ha recortado usted los artículos? ¿(...) el artículo 7 de la
ley, lo que tiene de extensión? Sra. Consellera, usted ha venido
aquí a decir que esto es magnífico, no le diré que no, pero no es
así. No ha hecho caso del CES, entre otras cosas porque el CES,
este informe, lo hizo el 20 de abril, a usted le llegaría el 20 o el
22 de abril y el Consejo de Gobierno aprobó esta ley el 30 de
abril, me parece o algo por el estilo, el 30 de abril, ocho días
después, no tuvo tiempo de meterse aquí y hacer esto, no lo
hizo.

Pero hay otra más, dice la consellera que había cuestiones de
acento, etc., en la discordancia de la ley. Este documento lo han
elaborado los Servicios Jurídicos del Parlamento, lo triste está
en que tenga que ser un grupo político el que diga “esta ley está
mal, no dice lo mismo en catalán que en castellano”. Ahí sí que
le tengo que dar la razón a usted, que eso es triste. El Gobierno
debería tener más cuidado cuando hace una ley, de remitirla al
Parlamento bien controlada y bien cuidada. 

Mire, artículo 19.4, la versión castellana contiene dos
apartados número cuatro, la versión catalana sólo tiene uno, o
sea eso es un error nada de transcripción, no hay ningún
problema. Artículo 86, el artículo tiene seis apartados, en la
versión castellana tiene siete, en la versión catalana tiene seis,
tampoco no tiene importancia. En fin, no voy a perder tiempo
porque tengo... la presidenta me va a tasar muy bien el tiempo
y no puedo jugar con esto.

Mire, Sra. Consellera, ¿es precisa una ley de 253 artículos
y disposiciones adicionales? ¿Es precisa una ley así de extensa?
No hay ninguna de función pública en España que tenga esta
extensión. ¿Es preciso hacer una ley que sea ley, reglamento,
manual de aplicación? Es la primera vez que se dice. ¿Es
preciso que en una ley vengan ejemplos?, como he dicho
anteriormente, ¡vienen ejemplos!, no es normal esto. 

Esta ley es un capricho. Es un capricho porque el año 2008
pidieron ustedes un dictamen al Consell Económico y Social y
les dijo que tenían que hacer el reglamento, porque lo normal es
que la Conselleria de Interior, a la ley que entro en vigor en
julio del 2007, ya no estábamos nosotros gobernando, tenía que
haber hecho el reglamento de esa ley. No ha hecho nada. Se han
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dedicado a hacer otra ley, pero no tenemos reglamento, ni de la
anterior ni de ésta, habrá que hacerlo después, con lo cual
llevamos cuatro años de retraso, Sra. Consellera.

Si la ley actual es desfasada, ésta, Sra. Consellera es
infumable, ¡es infumable esta ley!, y no venga aquí diciendo
que hemos avanzado en el acceso a la función pública, ¿en qué
ha avanzado usted?, no ha variado nada, mérito y capacidad. No
ha variado nada, !sólo faltaría!, que hubiera una ley de aquí que
no se (...) con la ley de función pública anterior y con el EBEP,
mérito y capacidad y oferta pública de empleo cada año que
ustedes no cumplen por cierto y nosotros sí que cumplíamos.
Oferta pública de empleo, mérito y capacidad, (...), ¿qué viene
usted a innovar en esto? (...) innovación, ya la harán los grupos
cuando vean la ley cómo no hay ninguna innovación en el tema
éste.

Es la ley de administraciones públicas y (...) autonómica, ¡y
la actual también! La actual también contempla el tema de
administraciones públicas de Baleares, todas las contempla,
inclusive los funcionarios que pueden optar a un sitio y a otro.
Usted ha avanzado un poquitín más, fantástico, pero la actual ya
lo contempla, no innova usted nada.

Sector público instrumental. Efectivamente, es una ley que
puede aplicarse a partir de la ley anterior, por eso pone
“instrumental”, pero también se podía aplicar..., yo aquí he
luchado muchas veces para que al sector público instrumental
se le aplicase la Ley de función pública, no han querido ustedes.
Sin ir más lejos, a la Fundación Baleares al Exterior, no han
querido, no les ha convenido, no sé por qué razón, pero no le ha
convenido que se aplicara esto.

Provisión de libre designaciones, ¿sabe usted con qué
problema me encontré yo cuando llegué a ser conseller, Sra.
Consellera?, usted no se lo ha encontrado y su anterior
consellera tampoco, con más de siete sentencias firmes porque
el anterior equipo de gobierno en el pacto de progrés todo era
libre designación, los sindicatos lo recurrieron y lo ganaron todo
y su personal que tiene todavía de confianza, le dirán si es cierto
esto o no. Tuvimos que dar solución a unos problemas que
había pendiente por culpa de la libre designación al libre
albedrío del conseller. Por lo tanto, no va por aquí el tema éste.

Hay una cuestión que me ha gustado mucho y
evidentemente va a ser la última que haga, altos cargos no
podrán opositar mientras estén en altos cargos. ¿Esto es
aplicable al ib-salut? ¿Es aplicable al ib-salut esto? Porque el
rebombori que hay de altos cargos del ib-salut que están
accediendo a personal del ámbito del ib-salut a través de
pruebas no muy bien explicadas o que no tienen muy buena
visualización es tremendo. ¿Por qué no empieza por ahí, que
también la ley actual se puede aplicar en este sentido?

Sra. Consellera, no es una buena ley, no saque usted pecho
por ella, porque desde luego es infumable. Gracias, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Sra. Costa?

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies Sr. Diputat. Bé, seré breu
perquè crec que no s’han aportat molts elements nous en
aquesta segona intervenció i no m’agradaria ser reiterativa.

Miri, Sr. Rodríguez, jo l’entenc a vostè, jo entenc que faci
una defensa acèrrima de l’actual llei de l’any 2007 de funció
pública perquè la va fer vostè, fins aquí és humanament
comprensible; la va redactar el Govern en el qual vostè estava,
i jo li dic que té una part de coses molt positives i que va
suposar un avanç, però n’hi ha una altra que torn a reiterar que
va quedar absolutament desfasada, no perquè ho digui jo; miri
vostè si la tramitació que vostès varen fer, no sé com dir-li, era
a la carrera, que vostès van aprovar, el març del 2007, la llei de
funció pública, es publica en el BOIB el 3 d’abril de l’any 2003,
amb una vacatio legis de tres mesos, que vol dir que durant tres
mesos no entrava en vigor, és a dir, va entrar en vigor el juliol.
I en aquesta vacatio legis va entrar en vigor l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, la llei estatal, que es tramitava paralAlelament.

Sr. Rodríguez, si vostès en aquells moments no haguessin
corregut tant, i jo entenc que eren al final de la legislatura i
volien poder dir que havien aprovat una llei de funció pública,
i haguessin sabut com quedava finalment la llei estatal, avui, tal
vegada, en lloc d’una nova llei de funció pública, haurien fet
una modificació. Però això no ha estat possible, perquè no val
un desenvolupament reglamentari, perquè Sr. Rodríguez, vostè
sap el que és un reglament, no és el mateix un reglament que
una llei, hi ha disposicions que necessiten ser tractades per llei,
i l’Estatut bàsic de l’empleat públic necessita un
desenvolupament no només reglamentari, sinó que difereix a les
comunitats autònomes que aprovin una llei de funció pública
que desenvolupi l’Estatut bàsic. I això és el que hem fet
nosaltres.

Què passa? Que ens vàrem trobar amb una llei de l’any
2007, que va néixer, torn a dir, absolutament desfasada.

Reiterada que l’informe del Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears és positiu; que és cert que fa recomanacions de
les quals nosaltres sí incorporam d’aquestes observacions.

Quan vostè parla de què no hi ha una memòria econòmica o
que el Consell Econòmic i Social diu que no hi ha memòria
econòmica, es refereix, a més, al desenvolupament reglamentari
que després la comunitat autònoma haurà de fer, en aplicació
d’aquesta nova llei.



5070 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 116 / 2 de novembre del 2010 

 

I no em digui que en anteriors èpoques o etapes, en aquesta
comunitat autònoma tot eren lliures designacions, Sr.
Rodríguez, perquè tots encara, per poca memòria que tenguem,
recordam de quina situació veníem en l’etapa de la legislatura
95-99, que es van fer vostès famosos, entre d’altres coses, per
la funció pública o per la manca de funció pública.

I diu, no, no, si vostès ara total no regulen res nou. Miri,
com a mínim regulam alguna cosa que jo crec que ja deixarà les
coses claretes d’una vegada per a sempre i a tota l’administració
pública, no només de la comunitat autònoma, i és que en el
concurs oposició, com a màxim, només a la fase de concurs,
podrà tenir un 20%. Jo crec que això no és un simple exemple,
Sr. Rodríguez, crec que això és un avanç important per al
principi d’igualtat -no, no em digui que ja hi és, perquè l’actual
llei no ho diu, que estigui limitada la fase de concurs al 20%-,
i com que no ho diu, la resta d’administracions públiques, en
uns casos i altres, siguin consells insulars o siguin ajuntaments,
com que no hi havia aquesta limitació, cadascú feia el que volia
o el que podia, però sobretot no anava en benefici del principi
d’igualtat que crec que és el que ha de regir qualsevol llei de
funció pública.

I per acabar, no ho dic jo, ho diu l’informe del Consell
Econòmic i Social, que es valora molt positivament aquest
avantprojecte de llei, perquè per damunt de tot defensa els
interessos generals, i només això jo crec que ja és una novetat.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Passam al torn d’intervencions a favor
de l’esmena. No n’hi ha.

Per tant, passam al torn de les intervencions en contra de
l’esmena. Pel Grup Parlamentari Mixt? Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds? El Sr. Riudavets té la
paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades i senyors
diputats. Intentaré ser breu en la meva intervenció, entre altres
coses perquè crec que la consellera d’Innovació, Interior i
Justícia ja ha deixat bastant clars els valors i les virtualitats
d’aquesta llei. Però em permetran que comenci amb una
pregunta que pot sonar retòrica, però jo crec que és important
fer-nos-la. I és que simplement crec que ens hauríem de
demanar, després d’haver escoltat el Sr. Rodríguez, per quin
motiu raonable el Partit Popular ha presentat una esmena a la
totalitat a aquest projecte de llei de funció pública. He escoltat
amb molta atenció el Sr. Rodríguez, i aquesta raó, aquest motiu
clar, la veritat és que no l’hem vist enlloc.

Té raó vostè, Sr. Rodríguez, quan diu que açò és un acte
polític. Però per al nostre grup i per a mi concretament,
absolutament injustificat. I perdoni que li digui que vostè no l'ha
sabut en cap moment justificar. És clar que tots els grups
parlamentaris, faltaria més!, tenen la potestat de presentar
esmenes de totalitat, tenen la potestat de demanar que un

projecte sigui retornat al Govern, però no és aquesta la qüestió.
Jo crec que en política és important fer un esforç, tot l’esforç
que sigui necessari per entendre les motivacions de qualsevol
actuació, ja siguin d’un grup que dóna suport al Govern o d’un
grup que està a l’oposició. I jo en aquest cas he sentit un llistat
llarg, dens, embullat, d’excuses sense to ni so, però sense cap
argumentació ni una de fons. Per moltes giragonses dialèctiques
que hagi volgut fer vostè, Sr. Rodríguez, aquest acte polític,
vostè ha reconegut que era un acte polític, no té res a veure amb
el contingut de la llei, la motivació és una altra, vostè la sabrà,
però no té res a veure amb el contingut de la llei.

Jo m’he quedat amb una percepció, el sentiment que vostès
han començat la casa per la teulada, presentam esmena a la
totalitat i després cercam com sigui justificació per argumentar
la necessitat d’aquesta esmena. Crec que és així perquè pensem
què suposaria que aquesta esmena fos aprovada? Senzillament
que seguiria vigent la llei del 2007, la llei que va promoure, com
ja s’ha dit aquí, vostè mateix, Sr. Rodríguez, dic promoure, la va
aprovar el Parlament quan era conseller. Aquesta llei està
absolutament desfasada, no és el moment de fer-ho aquí, ja ho
farem si és necessari més endavant, mirar article per article totes
les modificacions que s’haurien de fer. Per açò el CES diu que
és un encert haver fet una llei nova. I aquesta és la realitat,
senyores diputades, senyors diputats, la resta, tot el que s’ha
sentit són vuits i nous i cartes que no lliguen.

Jo crec que aquesta és una esmena més de les que el Partit
Popular ens té acostumats, una esmena en sèrie, una esmena que
es presenta independentment del contingut de la llei, per crear
un debat que jo consider estèril. El darrer exemple i és un bon
exemple, és el que va passar amb la Llei del sector públic
instrumental, el Partit Popular també hi va presentar esmena a
la totalitat i a la fi li va acabar donant suport i només va
mantenir vives un parell d’esmenes parcials. Jo crec que això no
té massa sentit. I jo crec que a més tenc tota l’autoritat moral per
fer aquesta asseveració des d’aquesta tribuna, perquè li vull
recordar, Sr. Rodríguez, que precisament aquest diputat va
defensar, va treballar amb la Llei de funció pública del 2007, el
debat del 2006, on hi va haver esmena a la totalitat. Però no hi
va haver cap esmena a la totalitat presentada per aquest diputat
o el grup de què formava part i per què?, perquè nosaltres creim
-i és la diferència amb vostès- que una esmena a la totalitat és
quan no està d'acord amb l’objecte de la llei, quan no s’està
d’acord que hi hagi una llei, quan es creu, a més, que aquesta
llei és perjudicial per a la ciutadania...

(Remor de veus)

He dit açò per a qui ho ha volgut escoltar i no es desperti
ara, que és la percepció del nostre grup. Per tant, nosaltres creim
que açò és el que s’ha de fer i per açò ho feim així i per açò no
vàrem presentar l’esmena a la totalitat a la llei del 2007 perquè
consideram que no era un acte de responsabilitat. 
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Jo crec que precisament el que ens ocupa avui és un acte
d’irresponsabilitat. I crec que és greu perquè el Partit Popular,
que va ser l’autor, l’impulsor de la llei del 2007, jo crec que
hauria de ser el primer interessat en l’actualització de la Llei de
funció pública perquè se li va recordar que açò passaria, que
s’adaptés aquesta nova llei a l’Estatuto básico del empleado
público. Se li va recordar, Sr. Rodríguez, vostè ho recordarà
perfectament. L’Estatuto básico del empleado público farà que
aquesta llei tengui un camí molt curt de recorregut, que quedi
desfasada prest. I efectivament, així ha passat, i vostès haurien
de ser els primers que reclamessin la necessitat d’una nova llei
que actualitzés tota la normativa sobre funció pública.

Però si passam a analitzar, he apuntat els que he pogut, Sr.
Rodríguez, ha estat una espècie (...) d’arguments el que vostè ha
emprat, sense massa lògica. Quins arguments ha emprat?, que
es fa de manco el CES -ningunear ha dit vostè en castellà. No
és cert, Sr. Rodríguez, no és cert! I a més, no només no és cert,
sinó que s’incorporen algunes recomanacions i el CES a
l’informe felicita per aquesta llei, felicita per aquesta llei. I en
tot cas, vostè ha fet una asseveració, crec que ha estat una
confusió seva, supòs que un lapsus linguae, més que un lapsus
mental i és que ha dit que totes les lleis han de passar el CES, no
és cert -vostè ho ha dit-, no totes les lleis han de passar pel CES
i en tot cas sap que no és vinculant. Ho sabia almanco quan
vostè governava, perquè d’allò que no varen fer cas del CES
durant el seu govern n'hi hauria per fer una bona llista.

Un altre tema. Ens ha dit com a argumentació per a l’esmena
a la totalitat que el Govern necessita humilitat. Sr. Rodríguez,
de precisions superpersonals com aquesta en podríem parlar,
d’humilitat, de prepotència, aquestes coses ..., vostè com les
percep, jo ho faig d’una manera molt diferent i ho percebia molt
més diferent la passada legislatura. 

Diu que la llei és farragosa, no, simplement és molt més
ambiciosa, molt més ampla, abasta moltíssim més que la llei
anterior que teníem. Hi va haver un error, cert, lamentable que
hi hagués hagut un error entre la versió catalana i castellana. La
veritat és que no me’n vaig adonar, perquè la castellana ni me
la mir, però és lamentable. 

Després ens parla de la provisió de llocs de feina. Sr.
Rodríguez, li he de recordar tots els indefinits que vostès varen
posar dins les empreses públiques, començaven com interins,
esgotaven el temps i quedaven com a indefinits, és a dir,
quedaven en una plaça estranya...

(Remor de veus)

A veure, Sr. Rodríguez, vostè ha fet retrets de blanc, de
negre, de dalt i de baix a aquest govern. Deixi que jo ralli de tots
els retrets que tenc dret a fer.

Finalment, qüestions estilístiques. Això ja és el darrer que
volia sentir, vostè ens dóna lliçons d’estilisme. Però bé, com que
acaba com ha començat citant Campoamor i el cristall dels
colors, li ho deixarem passar. 

Miri, tota la llista de la seva argumentació són bàsicament
excuses per justificar una cosa que des del nostre punt de vista
no té justificació. Ha anomenat alguns aspectes concrets,
aquests aspectes concrets són naturalment objecte d’esmenes
parcials que en podem rallar, però bàsicament han estat excuses.

En conseqüència, jo crec que és legítim incloure i de fet
vostè ho ha acceptat quan ha parlat d’acte polític, que l’esmena
a la totalitat no té res a veure amb el contingut d’aquesta llei.
Vostè no ha argumentat ni per un moment, ho pot fer ara, que
aquesta llei sigui innecessària, no ha argumentat que sigui
perjudicial o jurídicament invàlida. Ha parlat d’estil, de si és
farragosa, ..., bé, les seves coses. Simplement per moltes voltes
dialèctiques que vostè hagi donat, el que ha fet és un rosari
d’acusacions i a més sense lògica i que no justifiquen, al nostre
entendre, una esmena a la totalitat de cap de les maneres.

Però bé, des del nostre punt de vista, senyores diputades i
senyors diputats, estam parlant d’una bona Llei de funció
pública, perfectible?, com tot, millorable?, com tot, però
infinitament més ajustada a la realitat que la que teníem abans.
És una llei que actualitza, ajusta i clarifica, i molt, la situació i
el futur de la funció pública de les Illes Balears. A més, és una
llei consensuada amb els sindicats, açò s’hauria de tenir en
compte, una llei que, per cert, posa al dia la Llei de funció
pública que teníem abans. I no la desmereix, no la critica, no,
no, simplement actualitza una llei perquè, la veritat, si
haguéssim hagut d’adaptar via modificació la llei anterior i
aplicar l’Estatuto básico del empleado público, no tendríem una
llei òmnibus, com ha tingut abans, tendríem una llei que seria de
tall i cosir perquè hauria estat impossible. Per açò el CES
felicita que es faci una llei nova.

Jo crec que si s’aprovés aquesta esmena a la totalitat, tots els
funcionaris públics de les Illes Balears en sortirien perjudicats,
com a mínim és el que pensen els seus representants. I sortiria
perjudicada, Sr. Rodríguez, també la societat general. I també
en sortiria perjudicada la seguretat jurídica i l’eficàcia en la
funció pública, entre altres coses perquè no ens podríem regir
per la nostra pròpia llei, sinó que molts aspectes s'hauríem de
remetre a la legislació estatal. Vostè ha criticat que repetíssim
alguns articles que ja són a l’Estatuto básico del empleado
público. Li vull recordar el que va dir vostè el 2006 quan
defensava la llei que vostè va presentar. Vostè deia: “és igual
que a Madrid facin un Estatuto básico del empleado público, sí,
perquè aquí nosaltres tenim capacitat i prou potestat per fer-la”.
Per açò nosaltres no vàrem presentar esmena a la totalitat, però
ara resulta que ens critica que incorporem articles de l’Estatuto
básico del empleado público. Aclareixi's, Sr. Rodríguez, perquè
les dues coses no van bé.

Jo sincerament -i em dirà que no-, però jo crec que com a
conseller responsable que ha estat vostè de Funció Pública,
hauria de fer un exercici de responsabilitat i retirar aquesta
esmena a la totalitat i presentar les esmenes parcials, que n’hi ha
moltes, que jo les he vist, i negociar-les, perquè aquesta és una
bona llei, hi haurà aspectes que no li agradin a vostè, i clar que
sí, clar que sí!, però per a açò són les esmenes parcials. Vostè ha
pujat aquí dalt a criticar tot el que volia criticar, ara, invocant
aquesta cultura del pacte que vostè deia quan parlàvem de la
Platja de Palma ha esmentat devers quatre o cinc vegades, crec
que faria un exercici de responsabilitat i de sentit de país retirant
aquesta esmena a la totalitat. 
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Sé que no em farà cas, però en tot cas crec que seria bo per
a tots que per una vegada les lleis que afecten tota la societat,
que afecten grans colAlectius, en aquest cas importantíssims, no
caiguessin dins el joc partidista i les justificacions que són
bàsicament excuses sense el fonament del contingut de la llei.

Açò és el que li deman, Sr. Rodríguez. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista? Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. En primer lloc
voldria mirar d’explicar el que consideram des del Grup
Socialista sobre la importància del que estam debatent en
aquests moments, una esmena a la totalitat que afecta un 5% de
la població de les Illes Balears. Per tant, estam davant d’una llei
tan farragosa com important per a la ciutadania. Crec que aquest
és un element important a posar damunt la taula perquè de
vegades quan es parla de funció pública és perd de visió
l’afectació real i directa que té cap a la ciutadania. 

L’article 113.2 del Reglament, del qual tenim l’honor de ser
ponents el portaveu del Grup Popular i jo mateix, sabrà que
l’actual recorda dos punts per a la presentació d’una esmena a
la totalitat: una, raons d’oportunitat; i una altra, discrepància
fonamental en conceptes i en principis. 

El terme oportunitat és un complex tan abstracte que hi pot
caber tot. Però la reprovació que m’atreviria a fer és que jo
venia aquí per fer un debat d’una esmena a la totalitat i, per tant,
discutir principis d’aquesta llei contra una esmena a la totalitat
i, per tant, contra uns arguments que crèiem que s’havien
d’incorporar uns principis que no hi eren. Aquest debat no
l’hem tengut, al final jo pens que hem fet un debat que ha tengut
una mica de lingüística, que jo no m’atreviré mai a fer aquest
tipus de precisions no som capaç de fer-ho, però crec que vostè
i jo podríem caminar en el mateix bloc al respecte; i crec que les
formacions polítiques hauríem de fer un exercici real per treure
una Llei de funció pública consensuada. Aquesta Llei de funció
pública ja ha estat explicada per la consellera Costa i incorpora
uns elements que consideram essencials i que convé tornar-los
apuntar. Hi ha hagut una crítica, si vol més àcida i que la
compartesc, feta pel BLOC, en el sentit de la crítica que hi va
haver quan es debatia l’anterior llei, la llei que vostè com a
titular de la Conselleria d’Interior va presentar al Govern i es va
aprovar en aquest parlament. Estam a un pas entre l’Estatuto
básico del empleado público, esperem, vostès varen seguir
endavant, per tant, és una llei que immediatament quan va entrar
en vigor ja necessitava una modificació.

A més, aquesta llei incorpora elements d’adaptació i una
altra qüestió que és important, la unificació dels treballadors
públics de les Illes Balears, ajuntaments, més petits, més
grossos, sector públic instrumental que tant ens preocupa a tots
els grups parlamentaris, consells insulars i Govern de les Illes
Balears, 50.000 treballadors públics. Tenir una llei de mínims
allà on institucions, sindicalisme es consensuen, val la pena
assumir això amb una crítica que li respect des del món més
teòric. Jo de seguida que vaig veure la llei vaig pensar que era
una llei que en principi podríem dir que era excessivament
reglamentista, però després d’analitzar i demanar per què, vaig
pensar que era una bona decisió la que s’havia adoptat per part
de la conselleria competent en matèria de funció pública. Vostè
sap perfectament perquè ha governat i ha fet gestió, que voler
arribar a acords amb els ajuntaments, amb els sindicats per
mirar de polir i arribar a una concreció a canvi d’aquest consens
polític. Aquest exercici real que hi ha rere aquest
reglamentarisme que s’ha fet i que crec que val la pena i el vull
convidar a vostè i al seu grup, perquè s’incorporin per treure
endavant una llei consensuada. Aquest és el quart i últim
element que jo li volia apuntar. 

Vostès demanen un exercici d’humilitat al Govern, al Grup
Socialista, al BLOC, i jo en vull demanar un altre. Vostès,
senyors del Partit Popular, se n'adonen que a través de la
representació institucional dels ajuntaments, la FELIB, a través
dels diferents consells insulars, a través de tots els sindicats que
són presents a la mesa general de negociació, tots donen suport
a aquesta llei? De la societat representativa de les Illes Balears
només en falten uns, el Grup Popular; i no he vengut a
recriminar aquí que el Grup Popular no hi sigui o mirar de
treure un discurs molt més dur en termes parlamentaris, sinó que
el Grup Socialista els convida que s’incorporin per via de debat
parlamentari a millorar, que segur que vostès hi contribuiran,
aquesta llei. És imprescindible, per treure una bona llei, que el
Grup Popular s’incorpori via Parlament, via esmenes particulars
a millorar aquesta llei. Aquesta és la invitació real. I des
d’aquesta tribuna li vull que hem analitzat quines esmenes i li
podria dir que un altíssim percentatge o alt, segons es miri, es
podran transaccionar, d’altres no es podran transaccionar perquè
estic convençut que els convencerem i d’altres que tal vostès
ens convencin a nosaltres i les acceptarem. El que li vull dir
d’una forma solemne des d’aquesta tribuna és que el compromís
del Grup Socialista és arribar a un acord amb tots els grups de
la cambra.

Acabaré posant un petit exemple i ja ho ha recordat qui m’ha
precedit en l’ús de la paraula. Vostè va venir a aquesta tribuna
fa pocs mesos a defensar una esmena a la totalitat de la Llei del
sector públic instrumental, i bàsicament el debat era el mateix,
no fèiem una discussió de principis, aquí ningú no ha vist una
discussió de principis ni molt manco, era una discussió molt
més confosa, amb voluntat negociadora, el portaveu del BLOC
i jo mateix, amb vostè, vàrem aconseguir una llei per
unanimitat, bàsicament treure, que va ser molt important per a
aquesta comunitat autònoma. Amb l’esperit que vàrem treure
aquesta llei el convid a vostè avui perquè retiri aquesta esmena
a la totalitat.

Moltes gràcies.

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

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Voy
a contestar por orden a los dos portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra, porque es importante dejar claros un par
de puntos que es necesario clarificar.

Yo, señor portavoz del BLOC, me alegro que usted no haya
sido nunca maestro mio, me habría suspendido todos los cursos,
hoy yo sería analfabeto, me hubiese comido la moral y me
hubiese dejado por los pies mi interés en aprender. Yo no sé
como me las arreglo (...) mi grupo, que no hacemos nada bien
para usted nunca, y presume aquí: yo no puse una enmienda a
la totalidad a su ley. Efectivamente, ya tenía que iniciar el
trabajo sucio, pero sí que entraba usted a defender su postura,
que coincidía al cien por cien con el que ponía la enmienda a la
totalidad. Por tanto, Sr. Riudavets, ese discurso cámbielo, que
está caduco y no va a ningún sitio con él.

Segundo tema. Todas las leyes, sin faltar ni una, de que
cuando yo era conseller envié a este Parlamento a través del
Consejo de Gobierno, vinieron todas con el informe del CES,
todas. Es más, y usted no me va a negar mentirle, hacía un
esfuerzo superior a lo normal para decirle a cada grupo de
diputados en qué iba la ley, el por qué sí, el por qué no, porque
(...) una enmienda y por qué otros no. Eso, usted me guardará de
mentir que esto es así, yo he sido muy respetuoso con este
Parlamento, con sus grupos parlamentarios y con la tramitación
que yo traía aquí de las leyes.

La enmienda a la totalidad de esta ley, el peso específico del
por qué estamos en contra de ella, es porque es una ley,
reglamento, manual de aplicación, y si no aborde usted a
cualquier persona que tenga conocimiento en leyes y verá como
le dice que esto es así. Hay artículos que ponen ejemplos de
aplicación de la ley y hay artículos que son de reglamento, por
lo tanto estamos en contra de esta ley por este asunto.

Y evidentemente, portavoz del PSOE, esta ley no afecta al
5% de la población, afecta al cien por cien de la población,
porque tener una buena función pública es sinónimo de un país
desarrollado, de una administración eficaz y de una
administración que tiene perseverancia y necesidad de llegar a
los ciudadanos, ¿no?

Y como he dicho antes, los principios son los que son y una
ley es una ley, un reglamento es un reglamento y un manual es
lo que hacen algunos especialistas en cómo se tiene que
interpretar el artículo, el reglamento y lo demás, lo que no es
posible es que en un mismo texto vengan el manual, el
reglamento y la ley, esto creo que todos convendrán conmigo.

Mire, yo, siempre sabe usted que me incorporaré, yo me he
incorporado, creo que somos el grupo que más enmiendas
hemos hecho a esta ley, por lo tanto sabíamos ya, porque había
anunciado el presidente Antich y el portavoz de Unió
Mallorquina que habían llegado a un acuerdo para sacar esta
ley, sabíamos en qué marco nos movíamos y por lo tanto
tenemos que saber muy bien de cómo poder mejorar la ley
después, en su trámite parlamentario. Pero no podíamos dejar
políticamente pasar este momento de decir no es esto, no es
esto, esto no es la ley que necesita la función pública de
Baleares, la mejoraremos en el trámite parlamentario, pero no
es esto, no es esto una ley, manual y reglamento, no Sra.
Consellera, no es por aquí.

Es verdad, no tiene usted, no ha expuesto usted
políticamente, ¿qué más hay que decir, qué más ejemplos hemos
de poner, qué más hemos de hacer? Lógicamente, cuando
ustedes hablan, como hablan cuatro o cinco que están en la
posición, pues parece que tienen más razón, pero no es verdad,
yo tengo el respaldo de 28 diputados, o posiblemente 29
diputados, pero 28 seguro, y entonces lógicamente lo que quiero
decir aquí es que tenemos la fuerza que nos da esta fuerza. Si
ustedes quieren hacer un esfuerzo, háganlo, estaremos
agradecidos, nuestro interés es mejorar la ley, pero
evidentemente no nos descalifiquen, no nos descalifiquen
porque es que parecemos niños que venimos aquí al salón y que
el maestro nos va a poner un poco menos por las orejeras; no Sr.
Riudavets, hoy ya no se ponen orejeras a los alumnos, se trata
de ayudarlo un poquito, y lo que no sepa ayúdeme usted, y
haremos ..., el próximo día le pediré a usted un poco de
información de cómo se hace una enmienda a la totalidad, si
usted me da la información yo la haré mía entonces.

Gracias, Sra. Presidenta, gracias señores diputados.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

En torn de contrarèplica, pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu, perquè la
intervenció última del Sr. Rodríguez no és que hagi dit res de
nou. En tot cas, sí que he vist, hem denotat, hem vist tots que ha
canviat ja la cançoneta, fins ara era una sèrie d’excuses
llarguíssimes, que fins i tot rallaven de caires estilístics, i ara
s’ha limitat a dir que la base fonamental de la discrepància és
que hi ha articles massa reglamentistes; idò i quant a articles
reglamentistes si els vol variar, per açò són les esmenes parcials.

Com que m’ha demanat que li ensenyés, açò no serà avui el
moment, però estic disposat a mostrar-li tot el que jo sàpiga.
Ara, quant a la qüestió de mestres no entraré en bregues, jo estic
segur, Sr. Rodríguez, que vostè em podria ensenyar molt a mi,
del que no estic tant segur és que fos res de bo.

Gràcies.
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(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Costa, no vol intervenir.

Per tant, passaríem a votar, una vegada acabades les
intervencions.

Senyores diputades, senyors diputats, passam a votar i
votam.

Vots a favor, 29; en contra, 30; cap abstenció. Per tant,
queda rebutjada l’esmena a la totalitat.

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