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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui. 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. 5738/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a modernització turística a Eivissa.

La primera pregunta és relativa a modernització turística a
Eivissa, la formula la Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup
Parlamentari Mixt.

Té la paraula la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
bon dia a tothom, consellera de Turisme, us faig aquesta
pregunta motivada des de la preocupació que ha suscitat el
tema, la polèmica d’aturada o suposada aturada del projecte de
reforma de la Platja de Palma. 

Sap que som partidària que aquests projectes tirin endavant,
que aquests projectes se sostreguin de les picabaralles electorals
o preelectorals, la seva importància està en què s’ha de saber
sostreure d’aquests tipus de problemàtiques. Per tant, també la
preocupació ve donada... com pot afectar aquest tipus de
polèmica que s’ha originat envoltant aquest tema, com pot
afectar i pot rebotar els projectes de modernització que hi ha
previstos a l’illa d’Eivissa.
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Entenem que els projectes de modernització de l’illa
d’Eivissa s’han treballat des del consens i que per tant tots els
sectors que hi estan implicats desitgen que vagin a bon port. Per
això us faig aquesta pregunta: en quin estat es troben aquests
projectes de modernització del sector turístic a l’illa d’Eivissa?

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Barceló.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li he
d’assenyalar que des del mes de maig treballam tant amb el
Consell d’Eivissa, els ajuntaments d’Eivissa i de Sant Josep.
Treballen en aquest projecte un director, dos arquitectes i un
enginyer que s’incorporarà també en tot el que implica, ja els
primers avanços de les propostes que durà contingut aquest pla.
Estam ja en condicions de, dins la setmana que ve, poder fer ja
una primera reunió d’anàlisi de propostes que s’han treballat
durant aquests mesos amb les tres institucions. A partir d’aquí
també en paralAlel ja l’aprovació del document de constitució
del consorci, un compromís que esperam poder complir, que
abans de finals d’any estigui aprovat el consorci i a més a més
també ja una presentació de les primeres propostes que es fan
des d’aquest equip. Repetim, hi fem feina ja des de fa uns
quants mesos amb la colAlaboració i les documentacions que els
ajuntaments i els consells han anat proporcionant i amb visites
que s’han fet allà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sra. Esperança Marí, vol fer
ús de la paraula?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, molt breument, és per recordar-li que té i tendrà tot el
nostre suport per tirar endavant aquests projectes, també per
recordar que el sector turístic de l’illa d’Eivissa els té molt
presents, que el sector turístic de l’illa d’Eivissa és un únic
sector, que té 80.000 places hoteleres i que aquest sector treballa
-diríem- en equip perquè aquests projectes vagin endavant.

És molt important la constitució d’aquest consorci, que sigui
un consorci que tengui una visió global de tot aquest mercat
únic de l’illa d’Eivissa, òbviament atenent totes les
particularitats dels projectes en concret tant de la Platja d’en
Bossa com de la Badia de Portmany, com altres més petits que
hi ha, per tant un consorci amb una visió àmplia, però, això sí,
atenent cadascuna de les particularitats d’aquests projectes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.2) Pregunta RGE núm. 5751/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pròrroga pressupostària
i atur.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5751/10, relativa
a pròrroga pressupostària i atur, la formula la Sra. Margalida
Cabrer del Grup Parlamentari Popular. Sra. Cabrer, té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
darrerament s’ha publicat un informe titulat Avanza en el
mercado laboral elaborat per Analistas Financieros
internaciones y la patronal de grandes empresas de trabajo
temporal que revela dades molt preocupants sobre l’atur a les
Illes Balears. 

En concret revela que entre el tercer trimestre de l’any 2007
i el tercer trimestre de l’any 2010 la comunitat autònoma de les
Illes Balears ostenta el rànquing del major increment del país en
famílies en què tots els seus membres estan a l’atur. En tres anys
hem passat de 4.589 famílies a 31.234, un 645, 6% més, molt
per davant de Madrid, València o Múrcia, la primera d’Espanya
en increment de famílies senceres a l’atur. Avui surt fins i tot
que dues de cada tres famílies no arriben a final de mes.

Sr. Conseller, davant això, creu que la pròrroga
pressupostària beneficia aquestes famílies?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera. La pròrroga
pressupostària, tenint present els requeriments de dèficit públic
que tenim per a l’any que ve, que com sap és l’1,3% sobre el
PIB regional i és un requeriment que s’ha de complir sí o sí, té
la mateixa incidència que un pressupost convencional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Cabrer, vol fer us de la paraula?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, a vostè i al
president Antich sempre els agrada comparar la nostra
comunitat autònoma amb altres, sobretot si són comunitats
autònomes del Partit Popular i dir que nosaltres, a Balears,
estam millor. Ara comencen a arribar dades on no és que
estiguem millor, sinó que som la pitjor de tot Espanya. Hem
passat del rànquing dels millors al rànquing dels pitjors, però a
més també ostentam el rànquing de ser la única comunitat
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autònoma de tot Espanya, llevat de Catalunya per raons òbvies,
sense presentar pressupost, amb pròrroga. No hi ha comunitats
autònomes del Partit Popular, tampoc del Partit Socialista, totes
les comunitats autònomes i també el Govern central han vist que
en una gran crisi l’administració ha de ser forta i fer més
esforços que no mai.

Vostè darrerament ha ridiculitzat el Partit Popular i ens diu
que som grotescos o ens diu que som hooligans, però la realitat,
Sr. Conseller, no la canviarà: més de 31.000 famílies senceres
a l’atur i cap pressupost per solucionar-ho. 

No dubto que vostè sigui un professor d’Història
Econòmica, però nosaltres aquí necessitam solucions i no
lliçons magistrals, avui les famílies pateixen- i molt- i cap
comunitat autònoma d’Espanya segueix les seves estratègies per
solucionar, deu ser per alguna cosa que cap altra comunitat
autònoma d’Espanya aposta per la pròrroga pressupostària.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, la pròrroga
pressupostària no té res a veure amb el que vostè ha dit, són
coses totalment diferents, el mercat de treball és una cosa i una
pròrroga pressupostària és un tema tècnic. Sembla mentida que
a vostè -insistesc en el que li vaig dir l’altre dia, una persona
experimentada en accions de govern-, se li ocorri dir el que
acaba de dir ara. El mercat de treball és una institució i funciona
d’una determinada forma i té unes conseqüències i una pròrroga
pressupostària, quan l’any que ve has de complir uns determinat
nivell de dèficit és una altra història.

Li diré més, les dades que diu no les pos en qüestió, però
només mira les que li convenen, perquè la taxa d’atur de les
Illes Balears no és de les més elevades d’Espanya i està per
davall de les comunitats del Partit Popular, pos l’exemple
perquè vostè l’ha tret. No... perdoni, però les dades oficials és
que la taxa d’atur de les Illes Balears està al voltant del 17 o
18%, quan en l’àmbit de l’Estat està en el 20 i escaig i en les
comunitats autònomes on vostès governen supera el 20%,
concretament a València, a Múrcia i a Canàries, on han
governat durant molt de temps amb un govern conjunt. Se’n
poden riure, però és el 30%, l’atur a Canàries, Sra. Cabrer, se’n
poden riure el que vulguin, però és el 30%, amb les seves
receptes, unes receptes que diu que són fracassades aquí. Idò
miri, allà on governen les seves receptes no donen cap resultat
espectacular al mercat de treball i això no té res a veure amb la
pròrroga, Sra. Cabrer.

La pròrroga és un instrument tècnic amb unes
circumstàncies excepcionals i la pròrroga prorroga un
pressupost que el Govern tenia fet i que s’ajusta a l’1,3% del
dèficit públic, que això s’ha de fer, tengui vostè pròrroga o no
la tengui, perquè és un requeriment de l’ECOFIN, i ja basta
veure el que passa a l’àmbit del món en termes del que succeeix
a l’economia europea per ser previnguts en aquest cas. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

I.3) Pregunta RGE núm. 5757/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Ernest Ribalaiga i Briones, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a desenvolupament del pacte social.

La tercera pregunta RGE núm. 5757/10, és relativa a
desenvolupament del pacte local, la formula el Sr. Ernest
Ribalaiga del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Ribalaiga, té la
paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, hem parlat en
diverses ocasions en aquesta cambra de la necessitat d’imposar
mesures, acords, per facilitar el desenvolupament dels nostres
municipis. És per això que demanam al Govern en el marc del
protocol general de cooperació entre el Govern i les Illes
Balears i la Federació d’Entitats Locals quins són els avanços
que s’han produït i que es puguin estar produint per
desenvolupar el pacte local. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Costa, té la paraula.

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

 Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament com a
desenvolupament d’aquest protocol de colAlaboració entre el
Govern i la FELIB, el passat dia 4 de juny es va crear la primera
mesa de treball anomenada Mesa de Competències, la qual té
com a tasca fonamental determinar el marc competencial dels
municipis de les nostres illes dins el marc de l’Estatut
d’Autonomia i de la Llei municipal i del règim local a les Illes
Balears.

D’acord amb la FELIB aquesta mesa està constituïda per
tres representants de la FELIB, tres de la comunitat autònoma
i també hi ha un representant de cadascun dels consells insulars.
A la primera sessió de la mesa que es va celebrar dia 17 de
setembre, a partir d’aquí hem de dir que s’han anat produint
reunions cada quinze dies, en aquesta primera reunió ja es va
acordar de manera unànime que la mesa començàs les seves
actuacions tractant el tema de les competències municipals en
matèria d’equipament i manteniment de centres educatius. Per
això ja es té un esborrany de conveni de colAlaboració entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i els diferents ajuntaments que
ho vulguin signar per la realització dels treballs de conservació,
manteniment i millora de centres de segon cicle d’Educació
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Infantil i d’Educació Primària de les Illes per tal de clarificar
l’abast de les competències corresponents a cada administració.

Hem de dir que s’ha fet una feinada des de la Conselleria
d’Educació i Cultura i també per part dels municipis amb la
finalitat de filar molt prim quina és la competència de cadascuna
de les administracions.

La segona de les competències que s’analitza és la referent
a serveis socials. La mesa també ha fet un document preliminar
on s’estableixen les competències de cadascuna de les tres
administracions -consells, comunitat autònoma i ajuntaments-,
també es va acordar a la darrera reunió treballar en aquesta
mateixa línia en temes de salut, diferenciant l’assistència
sanitària de salut vegetal i animal.

En conclusió podem dir que amb reunions, com deia abans,
cada quinze dies entre totes les administracions, diria que
avançam de manera satisfactòria en el desenvolupament d’una
part del pacte local. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Ribalaiga, no vol fer ús de la
paraula.

I.4) Pregunta RGE núm. 5758/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a hospital de dia a l'Hospital General.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5758/10, relativa
a hospital de dia a l’Hospital General, la formula el diputat Sr.
Francesc Dalmau del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyores i senyors
diputats, Sr. Conseller de Salut, que aquest govern és un govern
que fa feina per a les persones dia a dia és una prova més i per
això li volem demanar des del Grup Parlamentari Socialista,
conscients que les necessitats sociosanitàries en la nostra
comunitat han anat augmentant, a causa de l’increment de
l’esperança i la qualitat de vida, conscients també que aquest
govern és sensible a les demandes i impulsa accions per cobrir-
les i avançar en un millor benestar de les persones, volíem saber
quines millores suposarà la posada en marxa de l’hospital de dia
que es va posar en marxa dins l’Hospital General.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, com ha dit
ahir vàrem tenir l’oportunitat de conèixer i donar a conèixer
aquest primer hospital de dia públic, geriàtric de la nostra
comunitat. Efectivament, hi ha un augment d’esperança de dia
i per tant, les persones de la nostra comunitat tenen una major
probabilitat de tenir patologies, patologies cròniques, que
suposen pèrdua d’autonomia personal i per tant, necessitam
mesures per recuperar aquesta autonomia personal i recuperar
qualitat de vida.

El que s’ha fet a l’Hospital General és una obra nova, una
inversió superior a 1.100.000 euros que donarà servei a entre
2.000 i 2.500 persones l’any. Quines funcions fa? Per una
banda, fa una funció d’avaluació i seguiment de pacients
sociosanitaris i per una altra banda, fa una funció de
rehabilitació i de cures hospitalàries.

Això, què vol dir? Que per una banda es donen serveis que
són complementaris per quan aquestes persones siguin a casa
seva, que puguin tenir fins i tot seguiment telefònic, que es faci
una atenció al cuidador o familiar i, a més, serveis
complementaris dins l’hospital. 

Hi ha dos grans espais, un que és l’espai d’avaluació
d’aquestes persones, d’avaluar quines necessitats tenen, amb
consultes de les patologies més freqüents, parlam de medicina
interna, de psiquiatria, d’urologia, de treball social, i també
d’avaluació psicològica. Tenim un espai -diguéssim-
rehabilitador que té al mateix temps tres espais: un de
reproducció del que una persona es pot trobar a casa seva, és a
dir per ajudar les famílies i cuidadors a netejar, a banyar, a
cuinar, etcètera, a recuperar les habilitats quotidianes; un espai
de simulació del que una persona es troba al carrer a l’hora de
pujar una voravia, de caminar per un trespol que no és llis, i
també hi ha un espai de rehabilitació on es fa una rehabilitació
integral. 

D’aquesta manera aconseguim que totes aquestes persones
que han tengut un esdeveniment que li ha fet perdre autonomia
personal, els podem ajudar perquè la vagin recuperant i si
recuperen autonomia personal, guanyen qualitat de vida. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Dalmau? No vol fer ús de la
paraula.

I.5) Pregunta RGE núm. 5748/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a condicions que reuneix el Museu de
Menorca com a centres museístic.

I.6) Pregunta RGE núm. 5753/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de la directora de
l'IES Pau Casesnoves d'Inca.

La pregunta RGE núm. 5748/10, relativa a condicions que
reuneix el Museu de Menorca com a centre museístic presentada
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pel Sr. Josep Gornés del Grup Parlamentari Popular i la
pregunta RGE núm. 5753/10, relativa a actuació de la directora
del IES Pau Casasnoves d’Inca, presentada per la Sra. Isabel
Llinás del Grup Parlamentari Popular no es debatran atesa la
solAlicitud d’ajornament presentada pel Govern.

I.7) Pregunta RGE núm. 5750/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a actuacions del Govern per garantir el
bon funcionament de l'emissari de l'EDAR de Vila.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 5750/10,
relativa a actuacions del Govern per garantir el bon
funcionament de l’emissari de l’Edar de Vila, la formula la Sra.
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, podria explicar-nos, durant aquesta legislatura,
quines actuacions ha duit a terme a l’emissari de la depuradora
de Vila per garantir el seu bon funcionament? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ABAQUA com sap
té un pla d’inspecció de vigilància sempre dels emissaris tant
terrestres com marins de periodicitat anual i a partir d’aquí es
van fent, a partir d’aquestes revisions es fan actuacions,
concretament en aquest emissari es varen fer actuacions en
acabar el 2007 i també unes obres que es varen iniciar el 2009
que varen acabar el febrer del 2010.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Marí, vol fer ús de la paraula.

LA SRA. MARI I FERRER:

 Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, sens dubte vostè ha
resumit. Li agrairia molt que en el seu segon torn d’intervenció
ens explicàs quines han estat aquestes actuacions i quin
pressupost han tengut, perquè que em digui que l’any 2009
varen fer no sabem què i que l’any 2008 varen fer no sabem
què, la veritat és que tenint en compte la dificultat que té una
persona normal i corrent per saber què es fa en un emissari que
està a cents de metres, crec, de profunditat, li agrairíem que ens
ho ilAlustràs per respecte a aquest Parlament i a aquesta diputada
que li parla, més quan no hem estat capaços de trobar a la web
de la seva conselleria quines han estat aquestes inversions. No
hi ha ni un sol expedient de contractació. 

A les darreres intervencions que vostè i jo hem tengut sobre
aquest tema, vostè ens dóna unes gran xifres d’inversions, però
ens crida molt l’atenció que quan anam a veure els expedients
de contractació, que afortunadament ara tenen l’obligació de ser
públics a la web del Govern, no quadren els números. 

Per tant, Sr. Conseller, expliqui’s, perquè la realitat que
coneixem no és correspon amb el que vostè diu, la realitat és
que a dia d’avui continua sortint aigua que no va... sense
depurar al Port d’Eivissa i aquest estiu, vostè ho sap perquè té
moltíssimes denúncies a la seva conselleria, això ha estat
escandalós amb el perjudici, a part de pel medi ambient, per la
imatge turística de la nostra illa i de la nostra ciutat, perquè les
dades que tenim... i per cert, Sr. Conseller, li record que fa uns
mesos es va comprometre en aquesta cambra a facilitar-nos tota
la documentació sobre les anàlisi de l’aigua que sortia de
depuradora i encara no ens han contestat la proposta, quan les
dades que li vàrem posar damunt la taula demostraven que
l’aigua que sortia a l’emissari no complia la legalitat. 

Sr. Conseller, no val dir “vàrem fer no sabem què”. Vostè ha
de garantir uns resultats, uns resultats de funcionament d’una
planta, d’una planta que vostè que inverteix i no sabem en què.
Per tant, mentre els resultats no ens evidenciïn que realment el
que vostè inverteix, en cas que ho faci, serveix per a alguna
cosa, el continuarem interrogant i li pregaríem, si és tan amable,
que fos més explícit en les seves preguntes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. No, si vostè, Sra. Diputada,
interrogui tot el que vulgui, no hi ha cap problema, sempre li
contestarem i sempre li hem contestat, el que passa és que vostè
ara em mescla coses, es a dir, em parla de l’emissari i no del
funcionament de la planta depuradora, no té res a veure.
L’emissari jo li he dit que es varen fer obres, es varen acabar el
2007, eren unes obres que substituïen el tram terrestre, tot el
tram terrestre, i després unes obres que es varen iniciar el 2009
d’una inversió de més de 200.000 euros, que s’han acabat el
2010, on es feia una interconnexió de l’emissari vell amb
l’emissari nou per tal d’utilitzar qualsevol dels dos i, a més, per
garantir el bon funcionament.

De cara a un futur s’haurà de fer la renovació també de
l’emissari submarí, però, evidentment, això just es podrà
dissenyar quan se sàpiga el tipus de depuradora que hi ha i el
tipus de la xarxa de sanejament que s’ha de fer a Vila i que, com
li vaig contestar l’altra setmana o l’altra, no ho sé, perquè vostè
està molt interessada en els temes de depuració, doncs com li
vaig contestar el ministeri fa la tramitació. Per tant, aquestes són
les obres que hi ha. Vostè em demana per l’emissari i li contest
sobre l’emissari, si li torna a interessar el tema de la qualitat de
l’aigua, doncs demani-ho i no es preocupi que li contestarem.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5755/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la World Travel Market.

La següent pregunta 5755/10, relativa a World Travel
Market, que formula el diputat Sr. Josep Maria Costa del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Costa, té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, tots sabem que el
turisme és el motor de l’economia de les Illes Balears i dins el
món del turisme o dins el sector turístic el mercat anglès és
cabdal per al conjunt de les Illes Balears i per a cada una de les
Illes. Per això, el Grup Socialista té especial interès a saber
quines perspectives turístiques han vist del mercat anglès a la
recent visita que vostè i el president i altres personalitats varen
fer a la World Travel Market a Londres.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, tot el que varen ser les reunions
de treball a la World Travel Market, a la fira de Londres, amb
agències de viatges, amb companyies aèries o amb majoristes de
viatges, sí podem constatar una certa claredat pel que fa a la
recuperació també d’aquest mercat, tan important com vostè ha
assenyalat per cada una de les Illes. Per tant, les previsions de
creixement que es manegen de cara a la propera temporada
s’emmarquen al voltant d’un 2,5, un 3 %, a més d’un increment
pel que fa referència a la connectivitat i per tant al transport aeri
al voltant d’un 15% d’oportunitats d’arribades. 

Per tant, tenim una bona perspectiva de cara a l’any que ve,
una bona perspectiva que es va ja marcant des del punt
d’inflexió que ha suposat aquesta temporada d’estiu darrera.
Ahir coneixíem les xifres també de Frontour per al mes
d’octubre, un mes que és complicat, i per a les Illes Balears
vàrem constatar el mes d’octubre una pujada del 6,9% respecte
del turisme estranger i ja, per tant, amb uns nombres i amb unes
xifres en positiu amb relació a tot l’any acumulat. 

Per tant, caminam cap a aquesta lenta, però esperem que
segura i confiada recuperació dels nostres mercats turístics i, per
tant, d’aquesta activitat tan important. Així i tot, això són xifres
de volums també és clau, i així també ho hem de constatar, la
importància de l’allargament de la temporada i la rendibilitat de
les nostres empreses. Són, per tant, tres els elements que ens
marquen aquest camí de la recuperació de la competitivitat a la
nostra indústria turística. D’entrada les xifres de volum són
bones.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.9) Pregunta RGE núm. 5759/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a energies
renovables.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5759/10, és relativa
a energies renovables i la formula el diputat Sr. Miquel Àngel
Llauger del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds. Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pregunta adreçada a la consellera
de Comerç, Indústria i Energia, tots sabem que les Balears tenen
un potencial important per ser una terra on es desenvolupin les
renovables, tenen un potencial important per condicions naturals
i també l’hauríem de tenir, entenem nosaltres, per evitar
l’impacte territorial important que tenen les instalAlacions o els
equipaments d’energies -diguem-ne- convencionals.

A pesar de tot això la veritat és que la contribució que han
fet les energies renovables al total del consum energètic ha estat
fins ara molt petit, ha estat pràcticament anecdòtic, i nosaltres
pensam que seria el moment de fer un salt endavant, és
necessari per combatre el canvi climàtic, és necessari també per
complir amb compromisos mundials i més específicament
europeus, sabem que la Unió Europea té objectius fixats de
reducció de gasos hivernacles, d’eficiències, d’estalvi energètic
i també de contribució de les energies renovables en el total del
consum energètic, i des d’aquest punt de vista ens agradaria
saber, quin és l’estat en què es troba el desenvolupament de les
energies renovables des d’aquest punt de vista que no siguin una
decoració o un afegit a allò que hi ha instalAlat sinó que siguin
un element de contribució significativa per minvar allò que es
fa des de les energies -diguem-ne- brutes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Vives, té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Bon dia tots els presents a la sala. Efectivament, el
desenvolupament de les energies renovables a les Illes Balears
ha de ser i és per a la Direcció General d’Energia una lluita
important tot i que s’ha de reconèixer també que a vegades és
molt mal de trobar l’equilibri entre paisatge i energies
renovables i que les pegues a vegades són moltes. És obvi que
el context que tradicionalment ens afecta és poc favorable de
vegades per qüestions geogràfiques i de limitacions territorials,
tot i que com vostè bé ha dit, tenim un potencial energètic en
solar, en eòlica i fins i tot en biomassa. Òbviament tampoc no
podem oblidar cap de nosaltres els objectius europeus per al
2020 i per això ens queda molta feina per assolir que jo crec que
entre tots hem de fer. 

Així i tot, des de la conselleria feim camí i, per exemple,
s’han concedit entre el 2008 i el 2009 vint i tres ajudes
finançades pel fons Feder dirigides a la instalAlació d’energia
solar tèrmica i fotovoltaica connectada a xarxa, i en aquest cas
és exclusivament per a administracions públiques. També s’han
autoritzat instalAlacions d’energia fotovoltaica i actualment hi ha
59 megavats instalAlats que representen al voltant de 2,60% de
la potència de generació instalAlada. També hi ha 29 parcs
fotovoltaics de més de 100 quilovats, més petits, però posats en
servei amb una potència total de 53,42, dels quals 26 són a l’illa
de Menorca, 2 a Menorca, 1 a Formentera i d’aquest darrer cal
destacar que ha permès que la producció d’energia solar
fotovoltaica representi quasi un 13% de la potència demandada
durant les hores de màxima radiació solar. També 197 petites i
mitjanes instalAlacions. 

I pel que fa a l’eòlica, en aquests moments es fa feina prèvia,
juntament amb la Conselleria de Medi Ambient, per establir
unes directrius de mini parcs eòlics. També s’ha de dir que feim
feina per continuar millorant el Parc del Milà, a Menorca, per
tal que sigui un referent dins aquests tipus d’energia. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Llauger? No.

I.10) Pregunta RGE núm. 5756/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a obres del dic de
Ciutadella.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5756/10, relativa
a obres del dic de Ciutadella. La formula el diputat Sr. Josep
Carretero del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Carretero, té la
paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Aquesta legislatura la inversió pública impulsada pel Govern de
les Illes Balears ha assolit unes xifres històriques, mai no vistes
abans. Els motius que han fet que es decidís aquest esforç
inversor són diversos, un d’ells la greu crisi econòmica i la
paràlisi de l’activitat privada que feia molt recomanable un

impuls des de la cosa pública. Aquest gran esforç des de la cosa
pública jo crec que s’ha fet. Un altre motiu era el retard que
patia aquesta comunitat en aspectes com educació, sanitat,
serveis socials o investigació, i per això s’ha parlat tant d’un
concepte com és el d’inversions silencioses i s’han fet moltes
escoles, instituts, centres de salut, hospitals, I+D+I, etcètera. El
Partit Popular crec que ha intentat menysprear aquest concepte
d’inversions silencioses amb la seva frase favorita que vostès no
han fet res, i han parlat d’inversions invisibles. 

Avui vull parlar d’una inversió que ni és silenciosa ni és
invisible ja que, com vaig dir al Ple de la setmana passada, es
pot veure fins i tot, em referesc, com tots saben, al dic exterior
del Port de Ciutadella. Vostè va trobar aquesta obra en una
situació difícil i molt complicada, però va assumir uns
compromisos que jo crec que varen ser molt valents. Ens pot
dir, en quina situació es troben les obres del dic exterior del Port
de Ciutadella?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, l’obra marítima
està pràcticament acabada amb els dos nous calaixos i encara
resten alguns dels hexàgons de dissipació del dic exterior.
També s’ha començat a posar formigó a la fonamentació de
l’estació marítima que estarà llesta el mes de maig de 2011. Ara,
el coll de botella d’aquesta infraestructura és el vial de connexió
entre el moll nou i la ronda sud de Ciutadella. I, Sr. Diputat, torn
a queixar-me que aquesta infraestructura imprescindible, aquest
vial de connexió, no estigués previst en el projecte anterior.
Com pot ser que un port de passatgers no tengui projectat ni
pressupostat el seu accés?

Hem redactat un vial que resol tots els moviments que es
derivaven de l’accés al port i la continuïtat del passeig marítim
entre Son Oleu i Son Blanc. El dia 30, el proper dia 30,
s’aprovaran definitivament el projecte de traçat i el projecte
constructiu per iniciar tot seguit la licitació, es preveu un pla
d’execució de dos mesos i mig i un cost d’1,8 milions d’euros.
Tot i això, i malgrat les preses per acabar en termini vull deixar
constància que la principal prioritat de la conselleria i de
l’empresa Ports és acabar bé, és a dir, amb obres ben fetes i
evitar situacions com algunes viscudes aquests anys que no
s’haurien de repetir mai més. En qualsevol cas, estic segur, Sr.
Diputat, que el proper dia de Sant Joan vostè i jo ens podrem
prendre asseguts a la cantina del port un ginet mirant com entra
el vaixell d’Alcúdia.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús de la paraula el Sr.
Diputat.

I.11) Pregunta RGE núm. 5749/10, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retirada del Pla de
reconversió integral de la Platja de Palma.

Passam a la següent pregunta relativa a la retirada del Pla de
reconversió integral de la Platja de Palma. La formula el diputat
Sr. José María Rodríguez del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Rodríguez, té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. El
pasado día 15 de noviembre, el lunes pasado, el Consorcio de la
Playa de Palma convocó dos reuniones, una a la una y media, la
Junta Rectora, y otra a las cinco de la tarde, la Comisión
políticoinstitucional que acuerda la Playa de Palma. Sin
embargo, inopinadamente a las doce de la mañana en rueda de
prensa, sin conocimiento de la Junta Rectora ni de la Comisión
políticoinstitucional, la presidenta del Consorcio y la gerente del
Consorcio anunciaron la revocación del PRI de la Playa de
Palma.

Nosotros creemos que esto es una falta de cortesía y de
respecto hacia los dos organismos que dirigen el PRI de la Playa
de Palma, pero con independencia de esto, que ya lo dijimos en
su momento y lo volvemos a decir aquí para que sea público, yo
creo que es importante que nos digan aquí y ahora quién va a
asumir las responsabilidades políticas que se derivan de este
acto, quién va a responder ante los ciudadanos de la retirada del
PRI de la Playa de Palma. Yo creo que es importante que las
personas que políticamente defendemos un proyecto porque es
bueno si luego no es tan bueno que tenemos que retirarlo hay
que responder de él. Yo pido aquí hoy que se nos diga quién va
a responder ante los ciudadanos de esta cuestión que se hizo con
falta de cortesía, pero que se hizo. Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per respondre, la Sra. Barceló té la
paraula.

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

Moltes gràcies. Miri, Sr. Rodríguez, és cert, es va presentar,
i la capacitat de proposta tant de la comissionada com de la
presidenta del Consorci existeix, vàrem fer una proposta que
vàrem anunciar públicament que faríem en el Consorci del que
suposava la retirada o la revocació de l’acord d’aprovació del
document urbanístic. Una proposta que, a més, la veritat, jo
valorava que estaria encantat el Partit Popular. AlAlegacions del
Partit Popular al projecte de la Platja de Palma, la primera, que
es deixi sense efecte l’acord d’aprovació del document
urbanístic. Vàrem fer el que el Partit Popular, entre altres coses,
proposa i demana al Consorci. Aquesta és la primera
constatació, per tant, el Partit Popular, que també forma part de

les comissions tècniques, institucionals i polítiques, fa una
proposta, la hi acceptam. No s’ho devia pensar.

Segona qüestió. Molt clares dues consideracions, primera,
el Pla d’acció integral de la Platja de Palma continua, continua,
i damunt la taula hi ha per debatre dijous que ve, dijous aquest,
una proposta d’actuacions per un valor de 127 milions d’euros
d’inversió a executar-se ja, immediatament. I amb relació al
document urbanístic esperem poder posar un document nou tal
com les alAlegacions entre d’altres les del Partit Popular, que
atengui la feina de les alAlegacions de ciutadans, grups i
institucions i, per tant, recuperar l’acord. En aquest sentit sí, és
aquesta la proposta i aquests són els fets. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, Sra. Presidenta del
Consorcio de Palma, el Partido Popular le hizo 172 alegaciones,
estamos contentísimos de que nos hagan caso, a ver si nos lo
hacen ahora, ¿quién va a dimitir por retirar el PRI de la Playa de
Palma? En Ibiza han retirado el plan insular y al menos el Sr.
Ramón ha tenido la dignidad de dimitir, ¿aquí todo va a
continuar igual?, ¿vamos a pagar los mismos sueldos para
arreglar aceras y asfaltar calles?, ¿vamos a tener una portavoz
institucional exclusivamente para decir lo que pensamos que
vamos a hacer?, ¿vamos a pagar sueldos de centenares de
millones de pesetas a equipos que han fracasado?

Sra. Consellera, ponga los pies en el suelo, más de 1.050
personas individuales de la Playa de Palma han protestado por
el PRI, inclusive han pagado de su sueldo las alegaciones, no es
una alegación normal han buscado abogados cada uno.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Dimita, Sra. Consellera, dimita, aprenda a dimitir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

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

Sr. Diputat, a veure, això ja és vertaderament el ridícul més
gran. Vostès s’imaginen, el Partit Popular presenta una
alAlegació i la hi acceptam, presenta una alAlegació i la hi
acceptam, aquest és el fet, escoltar entre d’altres al Partit
Popular. Evidentment, açò no s’ho imaginaven mai, vostès no
ho hagueren fet, nosaltres ho hem fet. Per tant, som capaços de
saber quan hi ha moltes alAlegacions i hi ha moltes propostes
algunes d’elles, i ben segur que hi ha de les seves, que valen la
pena tenir-se en compte, val la pena amb tota la feina feta
reconduir per l’acord el document.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Barceló.

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

Per tant, d’una manera molt clara continuarem, continuarem,
Sr. Rodríguez, continuarem i esper que per molts d’anys.

(Continua l’aldarull)

I.12) Pregunta RGE núm. 5752/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió del Consorci per a la millora i
l'embelliment de la Platja de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la següent pregunta 5752/10, relativa a gestió del
Consorci per a la millora i embelliment de la Platja de Palma.
La formula el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern,
ens agradaria que ens fes un balanç de la gestió que ha fet el
Consorci Platja de Palma aquests tres anys i mig. La situació -jo
crec- que tenen vostès és privilegiada, és a dir, Govern central,
Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma, Govern de
les Illes Balears, majoria precisament per poder fer el que vostès
decideixin. Els seus socis de Govern deien que la retirada era
una falta de valentia, els seus exsocis de Govern deien que era
impresentable, la gerent del Consorci Platja de Palma deia que
el problema era que els candidats a l’ajuntament s’havien fet por
davant les eleccions. Ens agradaria saber vostè què pensa de la
seva gestió, de la seva,  durant aquests tres anys i mig?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, el
projecte de la Platja de Palma és un projecte complex i carregat
de dificultats. Jo crec que per primera vegada en aquesta
legislatura s’ha agafat el bou per les banyes i s’ha fet una
proposta que s’ha tret a exposició pública, hi ha hagut multitud
d’observacions i el que hem fet ha estat, en coherència amb el
que sempre hem dit, escoltar les alAlegacions i intentar treure un
projecte que sigui de conjunt, no només de les forces polítiques,
sinó de tota la societat.

En aquest sentit, no val això que diu vostè que som tots del
mateix color. Nosaltres no som aquí per fer el que ens vengui en
gana. Hi som per fer propostes, analitzar-les amb la societat, hi
ha hagut moltes alAlegacions i el que farem serà, d’una de les
moltíssimes accions que té el projecte de la Platja de Palma,
tornar a treure-ho, presentar un document per intentar que sigui
consensuat i tornar-ho a treure a exposició pública, a fi que,
efectivament, tengui el màxim acord de tothom.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR- PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Sr. President, jo no sé molt bé per on l’han
agafat al bou, no ho sé, no sé per on l’han agafat. Vostè diu que
ara escoltarà les alAlegacions, no hi estam en contra. Vostè diu
que no són aquí per fer el que els vengui en gana, hi estam
d’acord, però aquesta política de la Platja de Palma és un reflex
de la seva política en general: un autèntic fracàs. Faran el
mateix projecte els mateixos que han rebut 1.300 alAlegacions?
Si han rebut 1.300 alAlegacions el projecte no era bo, Sr.
President. Clar que els ha d’escoltar, clar que sí, i la seva
responsabilitat és prendre decisions sobre els que han de
continuar prenent les decisions a la Platja de Palma, en cas
contrari la responsabilitat serà seva.

Avui vostè té una oportunitat, perquè vostè ha fet rectificar
la gerent. La batlessa de Palma ha fet rectificar la gerent. La
consellera ha fet rectificar la gerent. I nosaltres estam amb
vostè, nosaltres no el criticam, deim que ha fracassat, però té
temps de rectificar, si vostè vol continuar amb el suport
d’aquests 28 diputats, cessi avui mateix la Sra. Nájera. 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. Cada pic que
vostè diu “té tot el nostre suport” em pos a tremolar perquè
després ve una proposta que efectivament va en contra de tot el
suport que vostès ens han de donar. 
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Miri, el Consorci de la Platja de Palma no és el consorci de
Margarita Nájera, és el consorci allà on participen distintes
institucions, per cert, una de les institucions és l’Ajuntament de
Llucmajor, i li he de dir que segurament es tracta de la persona
del Partit Popular que ha posat més seny en el projecte de la
Platja de Palma, amb molta diferència!, perquè ell efectivament
governa i per tant, sap que aquest és un tema molt complicat.

Miri, jo em vaig asseure amb el Sr. Bauzá i amb els altres
representants de les forces polítiques i arribàrem a un acord, i
als 15 minuts d’haver arribat a aquest acord, per devers Palma
ja s’incomplia aquest acord, ja s’incomplia! Giraren tot l’acord
a què havíem arribat el Sr. Bauzá i jo sobre la Platja de Palma.
L’únic que ha aguantat l’acord sempre, l‘únic, ha estat el batle
de Llucmajor, perquè el batle de Llucmajor sí que ha aportat
seny i sentit comú en un projecte que és d’estat i que necessita
el suport de tothom.

El que hem fet, Sr. Pastor, ha estat escoltar les alAlegacions
i ara em reuniré amb els diferents colAlectius i les forces
polítiques per, efectivament, d’acord amb aquestes alAlegacions,
treure una proposta que tengui el màxim consens.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

(Aldarull a la sala)

I.13) Pregunta RGE núm. 5657/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a disminució del dèficit d'algunes
conselleries.

La següent pregunta RGE núm. 5657/10, ajornada de la
sessió anterior, és relativa a disminució del dèficit d’algunes
conselleries. La formula el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Esper que aquesta proposta
de reunir-se amb les distintes forces polítiques no sigui com la
que va fer fa tres setmanes quan va dir que es reunia amb el
Partit Popular i a dia d’avui encara l’esperam.

Passarem a una altra pregunta, Sr. President, com pensa
vostè cobrir el dèficit d’algunes de les conselleries que a dia
d’avui sabem que han tengut amb el pressupost que tenim en
vigor de cara a l’any que ve. Sr. President, conselleries com per
exemple Salut o Educació ha quedat ben clar que el pressupost
de l’any passat no ha estat efectiu, han hagut de recórrer
precisament i el conseller d’Hisenda ha hagut d’inflar les
partides pressupostàries per aportar doblers a unes conselleries
que a dia d’avui ja tenen dèficit.

M’agradaria saber com ho farà l’any que ve, amb un
pressupost prorrogat per vostès, per cobrir les necessitats, per
exemple, d’Educació i de Sanitat?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Efectivament,
cada any tant si hi ha crisi com si no, hi ha algunes conselleries
que tenen especials dificultats i procuram cada any donar
solució a aquestes dificultats. Vostè mateix ho ha dit, ho hem fet
enguany i per tant, l’any que ve amb el pressupost prorrogat,
emprarem exactament la mateixa fórmula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, nosaltres hem conegut el dèficit del 2009.
Nosaltres tenim notícies de què el dèficit de Salut en aquest
moment podria ser de 526 milions d’euros -escoltin bé-, 526
milions d’euros! L’any que ve tenim una necessitat, millor dit,
una necessitat no, una obligació: reduir dèficit, dèficit que
precisament vostès en aquesta legislatura presumeixen que
hauran estat el govern que més dèficit ha contret en comparació
amb qualsevol altre govern d’aquesta autonomia.

Ens agradaria que ens digués com ho faran i quines partides
o quines conselleries seran les sacrificades, perquè vostè no du
el pressupost en aquest parlament precisament per evitar això.
Vostè no du el pressupost en aquest parlament precisament per
evitar que sapiguem els milions d’euros que haurem de pagar
només en interessos. Vostè no du el pressupost en aquest
parlament perquè els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta
comunitat no sàpiguen com gestionarà les partides de les altres
conselleries.

Vostè, Sr. President, ha de donar moltes explicacions. No ha
volgut comparèixer a petició del Partit Popular per explicar
“totes aquestes qüestions”, com diuen en el programa de Can
Bum. Vostè té l’obligació, Sr. President, de donar moltes
explicacions, i conselleries com les de Salut i Educació hauríem
de saber com faran l’any que ve per pagar totes, totes les
partides que tenen pendents.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. A la meva
primera resposta li he contestat que ho farem amb la mateixa
fórmula que hem hagut de fet els altres anys. Enguany hi ha
hagut una ampliació de pressupost de Salut de 50 i busques
milions i, a més, un suport a Salut de 180 milions d’euros, que
això ens ajuda a respondre les factures que tenia l’ib-salut des
del 2005 fins al 2009. Per tant, les notícies que té vostè en
aquest moment de 500 milions d’euros no són les que toquen,
Sr. Pastor.

Efectivament, en aquest moment hi ha un dèficit i l’any que
ve haurem de fer una aportació igual a la que hem fet enguany.
Nosaltres no amagam res, simplement que atès que hem de
complir un 1,3% de dèficit, entenem que els pressuposts són
difícils i que per tant, tendrem dificultats en molts distints
àmbits, però sempre donant prioritat a temes tan importants com
són l’educació, la salut i els serveis socials.

Per tant, dins les dificultats que tendrem, sempre tendran
prioritat de despesa aquests serveis que són essencials i bàsics
per als ciutadans i les ciutadanes. I ho estam demostrant amb
fets, fa molt poc hem injectat 180 milions d’euros perquè moltes
empreses amb les quals Salut hi tenia deutes poguessin cobrar
-repetesc, del 2005 fins al 2009. Repetesc, aquesta situació s’ha
donat tant en temps de crisi com en temps de no-crisi, sense
perjudici que ara ens suposi un extraordinari esforç que fa
aquest govern atès que efectivament hem de complir amb un
dèficit de l'1,3%, i, com vostè sap, aquesta és una qüestió molt
difícil.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President.

I.14) Pregunta RGE núm. 5659/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a responsabilitat del Govern de les Illes
Balears quant a la política pressupostària.

La següent pregunta RGE núm. 5659/10 també és ajornada
de la sessió anterior i és relativa a responsabilitat del Govern de
les Illes Balears quant a la política pressupostària. La formula
el diputat Sr. Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Pastor, té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, ja fa temps
que parlam de pròrroga de pressupost. Vàrem saber a través dels
mitjans de comunicació que davant la minoria parlamentària
que tenen vostès, no presentarien els pressuposts en aquest
parlament. La setmana vàrem solAlicitar la seva compareixença
perquè pensàvem que era important que vostè expliqués quines
conseqüències tendria aquesta pròrroga i precisament com
evitaria -jo diria- les dificultats que crearà dins el seu propi
govern. 

Vostès volen tractar que aquest tema com normal, com si fos
normal que un govern no presenti el pressupost en el Parlament.
No és una possibilitat que té vostè, vostè té una obligació
legislativa de presentar els pressuposts en aquesta cambra.
Vostè lleva un dret a aquest parlament de debatre la llei més
important que cada any s’ha de tenir i s’ha de dur en aquest
parlament. Això no és una voluntat, Sr. President, del seu
govern, sinó que és una obligació. M’agradaria saber si vostè
pensa que actua amb responsabilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Sí,
efectivament, jo pens que estic actuant amb responsabilitat. I a
totes les preguntes que fa vostè, el conseller d’Hisenda la
setmana passada crec que les va respondre totes.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquestes paraules que jo he
llegit aquí en aquest Parlament no són meves, aquestes paraules
les he agafat d’un diari de sessions del País Basc, el Sr. Totorica
Izaguirre les deia precisament en un debat parlamentari,
precisament, Sr. President, del seu partit polític. I a més deia
que s’està furtant i impedint al Parlament el debat corresponent
de la llei de pressuposts. Deia que estava desinflant les
competències del Parlament, demanava quan assumirien
responsabilitat polítiques per no dur una llei de pressuposts.
Deia que el Govern era el competent i el responsable. Deia que
aquest govern en minoria era un autèntic fracàs i això ho
demostrava aquesta pròrroga de pressuposts. Deia que era un
fidel reflex de la seva soledat, del seu desgovern i de ser un
govern en funcions. Deia que era la seva obligació i una
competència exclusiva precisament del Govern.

Tot això ho deia, Sr. President, un diputat socialista.
M’agradaria saber si amb això, vostè comparteix les seves
afirmacions, o per contra com és costum, quan els convé estan
d’acord i quan no, hi estan en contra. Sr. President, llegeixi el
diari de sessions i sabrà el que pensen ara els seus de vostè.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 119 / 23 de novembre del 2010 5173

 

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Vegem, l’altre
dia el Sr. Soler a un article, exconseller d’Hisenda d’un govern
del Partit Popular deia que era ben natural que en la situació en
què estava el Govern en aquest moment es prorrogassin els
pressuposts. Però és que l’altre dia a la comissió de seguiment
de l’Economia, el Sr. Forcades, exconseller d’Hisenda d’un
govern del Partit Popular deia que atesa la situació que hi havia
en aquest moment entrava dins la normalitat que un govern
prorrogàs els pressuposts.

Per tant, Sr. Pastor, dos exconsellers del Partit Popular, que
cap dels dos, cap dels dos, i han tengut la responsabilitat de dur
la hisenda d’aquesta comunitat autònoma, no deia que era un
cataclisme, ni que venia la fi del món, ni totes aquestes coses
que vostè diu...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

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

...I no em parli de coses que es diuen, perquè, Sr. Pastor,
vostè recordarà que quan el Sr. Rajoy es va presentar a les
eleccions deia que si hi havia un model per sortir de la crisi
aquest era el model d’Irlanda. Ara la rescaten!  Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

II. InterpelAlació RGE núm. 4778/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a situació de les
ajudes per a la lluita contra l'erosió i manteniment del
paisatge em medis de cultius llenyosos a terrasses i
pendents.

A continuació passarem al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 4778/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, és
relativa a situació de les ajudes per a la lluita contra l’erosió i el
manteniment del paisatge de medis de cultius llenyosos a
terrasses i pendents.

En nom del Grup Popular té la paraula, deduesc que el Sr.
Font. Efectivament, el Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia a tots, diputades i
diputats. Aquesta interpelAlació està concentrada sols en la
situació en què es troben les ajudes per a la lluita contra l’erosió
i el manteniment del paisatge en medis de cultius llenyosos a
terrasses i pendents, de vegades els embullam perquè els volem
embullar els títols de les coses, eh?, ho repetesc, ajudes per pa
la lluita contra l’erosió i el manteniment del paisatge en medis

de cultius llenyosos a terrasses i pendents. Més ben dit, ajudes
a l’olivar, és tan senzill, no sé per què ho varen canviar.

Mirin, l’altre dia hi va haver una interpelAlació sobre la
Conselleria d’Agricultura, jo no hi entraré avui, crec que ja la
vàrem discutir i hi va haver un alt consens i després ja veurem
com anirà la moció posterior, avui el Grup Popular el que vol de
qualque manera és moure un dit de bon de ver per a la Serra de
Tramuntana i moure un dit de bon de ver també per a aquelles
zones de Menorca, Eivissa i Formentera que puguin tenir
possibilitat d’aconseguir ajudes d’aquesta convocatòria pública
que fa el Govern.

Però pensant amb Mallorca, resulta que hem gastat molts de
doblers, i hi estam d’acord, a intentar que la Serra de
Tramuntana sigui Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
Hem tengut una gran publicitat, hem invertit molt bones
paraules, hi ha hagut reunions molt interessants que conec a la
Serra de Tramuntana, a Mallorca, on la consellera Dubón del
Consell de Mallorca s’ha compromès a tota una sèrie de coses,
però en especial els pagesos, els agricultors varen quedar
contents de sentir que es volia reactivar l’economia de la zona
i les rendes per als possibles “sofridors agrícoles”, els deia la
consellera del Consell de Mallorca, sempre amb el màxim
respecte al meravellós paisatge que tots volem preservar.
Aquestes coses, quan tu veus que aquestes ajudes que van
realment a l’olivar -no perdré temps en dir tot el títol-, als
bancals o marges, el que li vulgui dir cada un, no arriben; el
pagès i la pagesa es demanen quan vénen aquí i ens demanen
això de la UNESCO i hi estam d’acord perquè tothom es vol
preocupar de la renda nostra que és petita. I avui d’Andratx a
Pollença, dins les serralades de la Serra de Tramuntana hi ha un
gemec total i absolut dels que han gemegat sempre, perquè ens
va molt bé a tots passejar per la serra, jo el primer, ens va bé a
tots dir que l’hem de preservar, jo el primer, però
desgraciadament després ens costa molt. 

Les ajudes a l’olivar que era així com es deien durant 10
anys, varen funcionar molt bé i la gent tenia clar el que havia de
fer. El problema és que avui els pagesos a la convocatòria de
l’any 2009 varen presentar totes les solAlicituds, i sí he de
reconèixer que en aquests 15 dies o tres setmanes que hem
parlat amb la conselleria d’aquella interpelAlació que va fer Unió
Mallorquina, a la conselleria hi ha hagut alguna cosa que s’ha
mogut en el sentit que han començat a telefonar per si el número
de compte no estava bé, o no l’havien donat i totes aquestes
coses, però les subvencions del 2009 encara no estan pagades,
i les de la convocatòria del 2010 encara no s’han contestat, i
pensem que la gent encara no sap què cobrarà del 2010. Sí que
té notificat que cobrarà del 2009, amb la qual cosa pensem que
aquestes convocatòries duen l’obligació de fer les feines. Si no
tens les feines fetes després no pots cobrar.

Davant aquesta situació el Partit Popular interpelAla amb
senzillesa, concretat en una qüestió molt singular com és
aquesta, no hem volgut entrar en els altres tipus d’ajudes,
perquè pensam que entre el que ha donat la Conselleria de Medi
Ambient, la informació, és a dir, clar, perquè aquesta cambra ho
entengui, aquí la gran història ha estat fer possible que hi hagi
subvencions que siguin compatibles, no és ver?, i aquesta és la
gran feina, sense passar mai del cent per cent, lògicament, però
les ajudes que venien per a espais de rellevància ambiental que
s’han convocat, que no té res a veure amb aquesta sobre la qual
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estic interpelAlant, en aquests moments eren ajudes que hi havia
en una línia que anava sobre un 60% i una línia que anava sobre
un 70%, i això ho dóna Medi Ambient, que era una
convocatòria 2009-2010. La gent havia de tenir feta la feina dia
30 de setembre; ja la feina està feta d’aqueixa convocatòria. No
han cobrat, i ara se’ls comença a notificar, i d’aquesta que havia
de ser el 70% se’ls està notificant que serà el 38%. Clar, la gent
ha fet la despesa pensant que cobrarà aquest 70%. 

Bé, si per una part li sumam tot això de Medi Ambient que,
pel que es veu, rebrà molt menys doblers -si la de 70 és un 38
no sé de quant serà la de 60-, i aquella altra que era
complementària d’aquesta que és d’Agricultura, que és la
interpelAlació, del 2009 encara no hem pagat i del 2010 encara
no hem dit què cobraran, ens trobam que tenim 700 dies enmig
on les dones i els homes propietaris de la Serra de Tramuntana
que duen tota la vida preservant aqueix indret així com el tenim,
no han rebut cap duro. És per mor d’això aquesta interpelAlació,
i intentar fer una moció d’aquí a 15 dies que fixem entre tots,
que jo estic disposat a consensuar-la, i no perquè quedem bé en
el Parlament, sinó perquè la gent cobri i sàpiga el que ha de
cobrar. És un poquet l’esperit d’aqueixa interpelAlació per mor
que ja ha passat un temps molt, molt gros i molt llarg.

Davant aquesta qüestió és per això, Sr. Conseller, que ens
agradaria que moguéssim un dit perquè la UNESCO,
lògicament, ens declari patrimoni de la humanitat la Serra de
Tramuntana, però també moguem un dit per aquella dona i
aquell home que han fet la despesa i esperen contesta del
Govern i que els pugui pagar. 

El que no podem viure, perquè el paper ho aguanta tot, no
podem viure de les fotos de la Serra de Tramuntana, dels vídeos
meravellosos de la Serra de Tramuntana, d’unes muntanyes
espectaculars, combinat amb un color blau de la mar increïble...
Clar, volem que això estigui així, estàtic. No, la Serra de
Tramuntana és de les coses més transformades que hi ha en
aqueixa terra i durant més anys i més segles, i ha estat per la
intervenció de l’home. A partir d’aquí, si volem mantenir aquest
tema, no podem crear falses ilAlusions, falses expectatives als
propietaris de la Serra, i el Partit Popular el que vol és que
aquelles coses, perquè, clar, pareix que no vàrem fer res ben fet
la passada legislatura; jo crec que vàrem fer moltes coses ben
fetes i crec que ser capaços de tenir unes ajudes que té Medi
Ambient que són compatibles amb aquestes ajudes que dóna
vostè per l’erosió i que es puguin ajuntar, això és moure un dit
i, si m’apura, una mà per aquesta Serra de Tramuntana.

Volem saber quan pagaran el 2009, volem saber quan
notificaran el 2010 una vegada que ja han fet les feines, quan ho
rebran, i crec que hauríem de fer un esforç entre tots per intentar
liquidar el més aviat possible aquestes qüestions. Això és el que
li volem dir des del Partit Popular perquè pensam que la
paciència s’està acabant, però ho vaig dir l’altre dia i ho
repetesc, no em preocupa que la paciència s’estigui acabant,
perquè els menorquins, els eivissencs, els formentereres, els
mallorquins, al final som molt respectuosos, tots, i aguantam el
que no està escrit, els que hàgim nascut aquí o els que hagin
vengut a viure amb nosaltres, és increïble el que arriben a
aguantar el cos humà i el cervell, fa por; però de què pas pena?,
que s’acabi l’esperança, és l’únic que em preocupa.

Moltíssimes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font.

(Petit aldarull a la sala)

Té la paraula el Sr. Moragues.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats, la interpelAlació
que presenta el Grup Parlamentari Popular arriba jo crec que en
un moment molt important, és un moment molt interessant i
alhora crec que és el moment més complicat, o un dels moments
més complicats, que ha passat l’agricultura a la nostra comunitat
autònoma, i a més crec que planteja un tema cabdal, al meu
entendre, i ho fa des de dos punts de vista o des de dos nivells
diferents; primer, la qüestió concreta que planteja la
interpelAlació, i per tant a açò li donaré resposta; però per un
altre crec que obre una possibilitat d’un altre debat, també molt
important, en el qual no podré aprofundir massa, però crec que
planteja la seva interpelAlació, Sr. Font, indirectament el gran
debat que avui viu l’agricultura per tot arreu: la necessitat de
crear noves condicions i d’incentivar el mercat i els sistemes
productius per tal de pensar i produir en termes mediambientals,
tenint en compte la sensibilitat, la sostenibilitat del medi rural,
i la protecció de la superfície de cultiu. I, finalment, naturalment
com a conseqüència de tot açò, l’obertura d’una línia de defensa
d’una gamma d’aliments d’alta qualitat que estam fent a la
comunitat autònoma i que forçosament haurem de millorar.

A les Illes Balears en general i en totes i cada una de les illes
en particular hem de sumar una altra virtut al medi rural, que és
el valor que s’afegeix al producte turístic com a gestors que són
els pagesos directes del territori i del seu paisatge. En el cas que
planteja el Grup Popular, l’impacte territorial i paisatgístic de
l’activitat agrària és de primera magnitud. Som així, a Balears,
som així, som com som per la feina esforçada de moltes
generacions que damunt l’esquena han aixecat aquest gran
monument natural que va des de les parets seques de Menorca,
passant per les figueres d’Eivissa o de Formentera, i que acaba
a la grandiositat de la Serra de Tramuntana que molt bé ha
glossat el Sr. Font.
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La Serra de Tramuntana és un exemple excepcional de
paisatge agrícola únic a la Mediterrània, tant pel que fa als seus
valors culturals com agroambientals. Per açò el Govern dóna
suport a la candidatura, com altres forces polítiques, a la
candidatura de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial
de la UNESCO que tan encertadament impulsa el Consell
Insular de Mallorca. La nostra és una aposta clara de present
però també de futur, que passa pel foment d’accions
encaminades a potenciar i restaurar els elements etnològics i pel
manteniment d’uns conreus clarament identificats amb el
paisatge tradicionals de bancals i terrasses. El futur passa per
definir, executar i finançar línies d’ajut amb el Consell Insular
de Mallorca i ho farem segons el Pla de gestió de la Serra. Açò
ens permetrà consensuar prioritats i adaptar-les a les necessitats
de cada moment.

Em centraré, de totes maneres, en la qüestió concreta que
planteja el Sr. Font i deixarem les filosofies per a més endavant,
però segur que tindrem oportunitat d’arreplegar-les altra vegada.

Com vostès saben, l’antiga ajuda del cultiu de l’olivar i el
paisatge rural del PDR 2000-2006 ha passat a denominar-se
aquest nom que ha criticat pel Sr. Font: ajuts per a la lluita
contra l’erosió i el manteniment del paisatge en medis fràgils de
cultius llenyosos en terrasses i pendents en el PDR 2007-2013.
Un parèntesi, Sr. Font, aquest nom és així perquè el govern
anterior, que va ser el que va gestionar el PDR que a nosaltres
ens toca fer cada dia va posar aquest nom, evidentment per
influència de la Unió Europea; es va posar aquest títol perquè la
Unió Europea recomanava que canviessin aquell, però
evidentment aquest és un nom que el fa a tothom es despistar,
més que res. Les mesures adoptades permeten protegir dins
aquest programa la biodiversitat i el sòl a zones que presenten
un alt risc d’erosió com a conseqüència de la seva situació
geogràfica, orogràfica o règim pluviomètric, i també permeten
mantenir estructures singulars que integren el paisatge balear.

La inversió prevista en el pla financer d’aquesta línia d’ajuts
2007-2013 és de 5,2 milions d’euros. El 2009, efectivament,
com vostè ha recordat, va sortir una primera convocatòria de 3,5
milions d’euros, que hem hagut d’ampliar en un 1,5 milions per
poder atendre les solAlicituds presentades. Volíem que tots els
pagesos que complissin els requisits poguessin optar a aquesta
subvenció. Ara en total hem convocat ajuts, per tant, per un
valor de 4,75 milions d’euros i no passar-lo, que vostè també hi
feia referència, a l’ajut de Medi Ambient, que hi ha hagut més
solAlicituds que recursos i per tant han hagut de baixar del 70
previst al 38 i escaig. Precisament perquè açò no passàs el que
hem fet és aturar la concessió de les ajudes el 2009 i ampliar-les
en un 1,5 milions més. 

A més, Sr. Font, tengui en compte que en els terminis
establerts per la mateixa normativa comunitària, ens hem hagut
de fer càrrec del pagament de 947 expedients de l’anterior PDR
per un valor d’1,8 milions d’euros. Açò vol dir que en total quan
acabi aquest PDR 2007-2013 haurem abonat aproximadament
i només en aquesta línia 6,5 milions d’euros, 4,75 milions
d’euros convocats més 1,8 milions d’euros del PDR anterior. En
aquests moments tots els expedients, estem parlant de 326
expedients, estan revisats; n’hi ha 212 per aprovar que
s’abonaran abans d’acabar l’any. Pagarem el primer exercici
d’una subvenció pluriennal que abastarà fins al 2013. Aquestes,
com vostè sap, són subvencions que abasten tota el termini del

PDR. No n’hi haurà més, de subvencions; els que les tenguin
cada any les rebran. 

Com a conseqüència precisament de la nova llei de
subvencions, aquests tipus d’ajuts es tramiten pel sistema de
concurrència competitiva; aquest sistema impossibilita resoldre
els expedients fins que no s’han presentat tots correctament,
excepte quan es pot garantir que hi haurà una dotació econòmica
suficient i, com els acab de dir, en aquesta línia en concret no hi
havia una dotació pressupostària suficient per la qual cosa l’hem
hagut d’ampliar en aquests 1,5 milions d’euros.

També ha canviat el model de les solAlicituds de les
subvencions agroambientals per mitjà de la solAlicitud única, i
açò també ha complicat bastant el procés administratiu.

Aquestes són les raons que expliquen el retard en la
tramitació dels ajuts, retard que no vull justificar en absolut. No
pot ser que des del camp vegin l’administració com un dels seus
principals problemes quan hauria de ser una de les seves
principals solucions. Ho hem de millorar, ho hem de fer millor,
és cert, i crec que no valen excuses i en açò cregui’m, Sr. Font,
que estam fent feina. I el pitjor de tot d’aquest cas és que jo crec
que des d’Agricultura es tramita molt i es paga molt i, en
general, es té la sensació contrària.

Durant aquesta legislatura les línies inversores, i aquesta és
una d’aquestes línies, han experimentat una important demanda.
Per al Govern aquestes eren línies prioritàries i per açò vam
incrementar la dotació econòmica, perquè volíem que tothom
que complís els requisits pogués beneficiar-se dels ajuts, i açò
ha fet que es produïssin retards en les resolucions, però també
ens ha permès fer un repartiment més just i més equitatiu.
Abans he comentat que durant aquesta legislatura ens hem hagut
de fer càrrec de 947 expedients del PDR anterior, i ara faré una
petita comparativa amb el PDR anterior. El programa 2000-
2006 es van abonar, just per conceptes equivalents a l’actual
ajut a terrasses, per un valor de 2,6 milions d’euros; ara tenim
4,75 milions d’euros més l’1,8% heretat del PDR anterior. Amb
l’anterior PDR la comunitat autònoma pagava el 25%, el
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí el 25% i la
Unió Europea el 50%; ara la comunitat autònoma de les Illes
Balears paga el 65% i la Unió Europea el 35, així que de 25 que
pagàvem abans ara pagam el 65%. Açò vol dir que l’aportació
actual de la comunitat autònoma és de 4,2 milions d’euros dels
6,5 milions d’euros totals, mentre que en el PDR anterior, en la
mateixa línia d’ajuts l’aportació de la CAIB va ser de 650.000
euros; dels 2,6 milions l’aportació de la comunitat només va ser
de 650.000 euros.
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Ningú -crec- no pot negar el gran esforç que està fent el
Govern. Parlam d’una aportació superior al 700% respecte de
l’anterior programa en la línia d’ajuts per la lluita contra l’erosió
i el manteniment del paisatge en medis fràgils de cultius
llenyosos en terrasses i pendents, 700%, però per a aquest
conseller que els parla és evident que ho hem de millorar. 

Hi ha, com molt bé vostè ha dit, altres línies, aquesta a la
qual vostè ha fet referència de la Conselleria de Medi Ambient
a través d’Espais de Natura, subvenció per a finançament
d’inversions en els espais de rellevància, que es varen pagar 3,7
milions a la convocatòria 2007-2008, la major part d’aquestes
ajudes van anar a solAlicituds, com vostè coneix, de la Serra,
però el 2009-2010 en aquests moments s’estan tramitant 890
expedients també d’ajuts per la Serra per un valor de 4,7 milions
d’euros, i el pagament, segons les informacions que m’han
passat de la Conselleria de Medi Ambient, es pagaran entre el
desembre i el gener.

Altres coses que també s’han fet en relació amb la Serra de
Tramuntana. Tres projectes per a la millora de reguius per un
import de 6,7 milions d’euros; hem optimitzat recursos
existents, conservat síquies amb valor patrimonial, etc. I després
tenim un conjunt també d’altres ajuts que no podré enumerar,
però que van des de distints plans pilots o de recerca,
rehabilitació de murs i tota casta d’obra en paret seca, o les
ajudes per a zones desfavorides. Tot el conjunt d’aquests ajuts
sobrepassa els 10,5 milions d’euros, açò sense tenir en compte
les mesures que es desprenen del programa Leader que afecten
la Serra de Tramuntana i que pugen a 1,8 milions d’euros.

Aquesta enumeració, encara que breu, la considerava
essencial per donar a conèixer l’important esforç que malgrat tot
fa aquest govern per ajudar els pagesos i ramaders a fer possible
mantenir aquest miracle que han aconseguir al llarg del temps
amb el seu esforç i tenacitat, i que nosaltres hem de fer tot el
possible perquè es mantengui i el puguem llegar als nostres
descendents. És la nostra responsabilitat preservar els valors
mediambientals i agroecològics, i és la nostra responsabilitat, al
mateix temps, ajudar a poder viure dins el món rural de les
nostres illes. Tots som conscients del valor i de la riquesa
incalculable de la nostra terra; per açò no hem escatimat
esforços, no podem escatimar esforços i en açò estam. Ara
només ens queda pagar, perquè fins que no paguem ningú no
ens creurà.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Moragues. Passam ara al torn de fixació de
posicions i primerament, pel grup Parlamentari Mixt, per un
temps de cinc minuts... No hi ha intervencions.

Per tant, pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds..., no hi ha intervenció. Pel Grup Parlamentari Socialista?
Té la paraula el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, jo crec
que una cosa sí que haurà quedat o quedarà palesa en aquesta
sessió d’avui, que és que poc a poc i fent pedagogia tots anam
aprenent un poc dels mecanismes i del funcionament de la
complexitat que és el món de l’agricultura actual.

Dic això perquè tant la intervenció del Sr. Font a l’exposició
de la interpelAlació com la primera resposta del conseller posen
de manifest això, i aquells que han prestat un poc d’atenció
hauran vist que sense fins i tot utilitzar abreviatures totes les
qüestions relacionades amb la tramitació d’ajudes són d’una
complexitat extrema. Però poc a poc, poc a poc anam situant les
coses i veurem com al final tothom en sabrem un poc més i
tothom entendrem un poc més els mecanismes de funcionament
de tot això.

La interpelAlació que presenta avui el Partit Popular, a
diferència de la que fa dues setmanes presentava Unió
Mallorquina, està dirigida sobre una línia concreta d’ajuts: la
situació de les ajudes per a la lluita contra l’erosió i el
manteniment del paisatge en medis de cultius llenyosos a
terrasses i pendents. Aquesta línia d’ajut és una de les vuit que
desenvolupa l’Eix 2 del Programa de desenvolupament rural
2007-2013. Aquest eix és el que fa referència a la millora del
medi ambient i de l’entorn rural. Aquesta línia d’ajut és la
continuïtat, tal com s’ha explicat, de la que hi havia a l’anterior
PDR 2000-2006, ajuts al cultiu de l’olivar i paisatge rural. Tots,
en definitiva, continuïtat i conseqüència de la lògica evolució de
la política agrària comunitària, que com hem exposat en altres
ocasions ha evolucionat cap a una agricultura més compatible
amb el medi ambient i deixant no menys de manera important
però sí en un segon terme la producció d’aliments. Per cert,
aquesta qüestió de la producció d’aliments forma part ja dels
documents d’estratègia dels documents del futur de la política
agrària comuna a partir del 2014, i que requerirà parlar-ne en
profunditat i parlar-ne, a més, per part de tots.

Cal remarcar també que la gestió és contínua, i que els
successius marcs pressupostaris que per períodes de 7 anys
estableix la Unió Europea assumeixen els compromisos dels
anteriors, igual que els pressupostos de qualsevol administració.
Cal destacar que aquests ajuts de caire agroambiental es resolen
per un període de cinc anys, no per anualitats, és a dir, quan es
resol un expedient es resol per cinc anys consecutius, és a dir,
el beneficiari, el titular de l’explotació sap el que rebrà
anualment si compleix amb els requisits que la línia marca.
D’aquesta línia de què parlam es duen pagats, dins aquest PDR
actual, 1.784.903,61 euros, que corresponen als 947 beneficiaris
que el conseller feia referència a la seva intervenció.

Què vol dir això? Que part de les anualitats que corresponen
a aquests beneficiaris provenen del PDR anterior i es paguen
amb el PDR actual; és a dir, per què aquesta continuïtat
pressupostària i aquest compromís pressupostari amb això?
Evidentment, això es comprova i es gestiona anualment per
l’organisme pagador; la resolució és per a cinc anys, la
comprovació i el pagament és anual.
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De la convocatòria del 2009, que és l’objecte de la
interpelAlació, es fa un gran esforç perquè tots els expedients
siguin resolts favorablement i no haver de denegar l’ajut per
falta de crèdit a cap dels que puguin ser beneficiaris, que
tenguin dret a ser-ho. Així s’ha aplicat a totes les línies més
importants del PDR, tal com exposava el conseller, no només a
aquestes agroambientals sinó a totes les línies del PDR més
importants; línies inversores, que són en les possibilitats que ha
cregut el sector, que ha suposats increments de crèdit per valor
de 10,5 milions d’euros a la línia de modernització de la
convocatòria del 2008; 2 milions d’euros a la convocatòria del
2009; a la línia de valor afegit s’ha incrementat en 6,7 milions
d’euros la convocatòria del 2008 i 2,4 milions d’euros a la
convocatòria del 2009. Això fa un total de 21,6 milions d’euros
més.

Atendre tothom i no aplicar concurrència competitiva, com
s’ha explicat, té una conseqüència directa, que no és altra que el
retard en les resolucions. Vostès, tots sabem, que no es pot
resoldre sense la corresponent dotació pressupostària, però
també són conscients, o almenys o haurien de ser, que s’ha
d’atendre tothom que hi tengui dret, i això suposa un esforç
majúscul.

Però tornem a l’objecte de la interpelAlació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’anar acabant.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

D’acord. Per acabar, dir que és cert que tothom es queixa
dels retards i que ningú sembli que vulgui saber què és el que
els provoca. Els mecanismes són complexos i els canvis
permanents, per no parlar de les dificultats pressupostàries,
conseqüència de la crisi, fan que això sigui encara més
complicat. Per a no dir que diferents maneres de tractar la
mateixa informació, a les ajudes agroambientals es treballava a
nivell de parcelAles cadastrals i de parcelAles agrícoles; a la PAC,
en el pagament únic, es parla i es treballa a nivell de recinte. Per
posar l’exemple en agricultura ecològica, l’organisme
reguladora de l’agricultura ecològica la seva base de dades no
contemplava els recintes, fins a l’any passat que es va unificar
la gestió de l’ajuda en agricultura ecològica amb la de la PAC,
no es va unificar que les parcelAles coincidissin a les dues
peticions.

Això significa millores, però també significa retards.

Podem adoptar l’actitud de protesta i de queixa permanent
quan les coses no van bé o no surten com voldríem; nosaltres
estam amb l’actitud de la responsabilitat, d’explicar les coses,
d’intentar fer les coses millor i amb més agilitat, i com ho hem
explicat en altres ocasions, acomplint amb l’obligació de
qualsevol govern ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

... gestionant els recursos públics, pensant en l’interès
general i no creguin, i ho creguin, per gestionar la política
agrària, el seu present i sobretot el seu futur en aquesta
comunitat, vostès i les organitzacions agràries són tan
necessàries com el Govern i els grups que li donam suport.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. En torn de rèplica, el Sr. Font té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Garcías, sense cap dubte ha de saber que nosaltres no anam amb
una actitud de protesta, és a dir, no es pot arreglar això ja amb
actitud de protesta, si es vol seguir un camí d’actitud de protesta
aquest tema és mort; és a dir, som a un punt que entre els 59
escons d’aquesta casa o ens posam d’acord els pròxims quatre
anys o no hi haurà pagesos ni pageses d’aquí a vuit anys, això
és així, això és així, no n’hi ha més.

Jo crec que el Partit Popular ha aconseguit aquí dues coses
importants avui, dues coses importants: és bo que la cambra
hagi conegut, com molt bé ha explicat, tant el conseller com el
Sr. Garcías, el procediment, la complexitat, cercar un espai que
unifiqui criteris i documentació, que és bàsic; hem avançat molt
de l’any 1992, 93 a ara, hem avançat molt, però així i tot, canvi,
i també els PDR, com que les línies es modifiquen, de vegades
això tampoc no et serveixen les paperasses anteriors i és un
problema, però aquest l’hem de tenir.

Nosaltres, podem dir avui que el conseller reconeix, avui
aquí, que hem de millorar, hem de millorar. Bé, és un poc el que
nosaltres perseguíem. I per l’altra, ho ha dit molt clar: si no
pagam, no ens creuran. I la nostra moció, el Partit Popular, era
perquè volem que paguin, la nostra interpelAlació, nosaltres
volem que paguin.

Estic d’acord que han pagat un milió i busques, quasi dos del
PDR anterior, i estic molt d’acord amb la filosofia que demostra
el conseller en el que fa referència que han volgut totes les
solAlicituds incorporar-les i que tothom tengui els doblers.
Estaria molt bé que això també pogués passar amb totes les
solAlicituds de la Conselleria de Medi Ambient per a les ajudes
d’espais de rellevància ambiental, és que m’ho ha servit amb
bandeja, i no perquè no hi hagi el conseller, amb tot el respecte
del món, i no té perquè ser-hi en aquest moment perquè no
anava per aquí el tema, però com que sense voler ens hem ficat
aquí, és a dir, d’això, perquè clar, ara ens trobarem amb una
línia d’Agricultura que hi ficarà tothom i una línia a Medi
Ambient que baixarà al 38% o al 39%, i clar, hi haurà de
qualque manera parts i quarts respecte de les ajudes.
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Si vostès aquests expedients els paguen dia 30 o 31 de
desembre, abans de 31 de desembre, haurem donat una passa
molt important, i jo crec que en aquest temps de Nadal va bé
cobrar aquests doblers que la gent ja ha gastat i qualcú du més
d’un any amb els doblers gastats.

Per l’altra part, és evident que, i jo no he volgut entrar a la
primera part de la meva intervenció, i em queda un minut i
quaranta-cinc segons i no dóna temps, que és un poc el que
insinuava el conseller, aquí hi ha un debat que el vàrem mig
provocar fa tres setmanes, avui el conseller, perquè veig que li
agrada, també veu que és necessari parlar d’aquest debat de
futur -ell ha expressat tres o quatre línies que amb pocs matisos
hi podríem estar d’acord els dos partits- que fa necessari per a
l’agricultura; ha parlat de producte, ha parlat de transformació
agroalimentària, ha parlat de qualitat, ha parlat de valor afegit;
però clar, això implica com ho muntam.

Miri, a mi el que em preocupa i a nosaltres el que ens
preocupa és, entre tota aquesta burocràcia que hi ha, que d’això
no n’és culpable, i que hi ha una intervenció de doblers
d’Europa, que és ver que l’esforç que ha hagut de fer aquest
govern, com que han baixat les línies del PDR, tant de Madrid
com de BrusselAles, les comunitats autònomes s’han trobat,
totes, les disset, amb la necessitat de posar més recursos propis,
és a dir, en aquest sentit això sense cap dubte és de lloar, és ver
que jo el que no acab de tenir clar és que això funcioni millor -i
parl per a Mallorca, és evident, en aquest moment no hem vull
en el tema de Menorca, Eivissa i Formentera-, que això funcioni
millor quan es traspassi la competència al Consell. I jo no me’n
vull anar d’aquí dalt sense dir-ho, perquè jo no vull ser culpable
d’aquesta història, si jo ja no estic en política d’aquí a quatre
anys no vull ser culpable d’aquesta història, perquè amb el tema
agrícola em sent culpable de moltes històries, perquè hi he estat
molt prop i ho he viscut, i hi ha coses que tornaria xermar d’una
altra manera molt distinta, i aquesta em preocupa, perquè aquí
hi ha una part burocràtica brutal, que necessita d’un component
comunitat autònoma com a interlocutor Unió Europea, i això em
preocupa, em preocupa, i ho he de dir.

Mirin, nosaltres presentarem una moció, i un poc agafant les
paraules del conseller, i intentarem introduir, conseqüència
d’aquesta moció, Sra. Presidenta i membres de la Mesa, ho dic
per a no tenir problemes, que ha sortit el tema de les ajudes als
espais de rellevància ambiental, que resulta que no arribaran al
cent per cent del que s’havia previst, i intentarem, si pot ser, en
aquesta moció que puguem arribar a un acord perquè també es
pugui donar cabuda a totes les solAlicituds que hi ha hagut dins
les ajudes als espais naturals protegits.

Ja ens serveix al Partit Popular que es reconegui que aquesta
gestió s’ha de millorar i que si no paguen no els creuran.

Moltíssimes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica, té la
paraula el Sr. Moragues.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Font, en el futur immediat
tindrem una gran oportunitat per parlar del futur de
l’agricultura, perquè ha començat ja el procés de revisió de la
Política Agrària Comunitària, ahir ens van entregar el document
que la Comissió Europea va aprovar dia 17 de novembre, jo els
ho faré arribar a tots els portaveus dels grups parlamentaris
perquè parla només de les grans línies, de filosofia, però apunta
algunes coses que per a la comunitat autònoma estan molt bé.

Una primera cosa que fa referència a aquest marasme
burocràtic administratiu que tenim muntat envoltant de la gestió
de totes les línies de subvencions i és que ells preveuen, amb la
proposta que es fa, preveu que hi hagi un règim d’ajuts molt
més senzills i específics destinats als petits agricultors, que a
nosaltres açò ens vendrà molt bé. Balears té 9.000 perceptors de
l’ajuda del pagament únic de la PAC, 9.000, que és un disbarat,
perquè hi ha molts petits agricultors. Per exemple, per posar
dades comparatives: Castellà-Lleó, que té una extensió
enormement més grossa que els 5.000 quilòmetres que tenim a
Balears, té només 45.000 perceptors, nosaltres amb 5.000
quilòmetres en tenim 9.000, que és un disbarat, és el que ens
atura, quant tothom es posa en marxa a l’hora de demanar les
solAlicituds ens atura l’administració. Per tant, aquesta
possibilitat que obre un règim especial administratiu per a petits
agricultors ens va bé.

L’altra gran aposta, perquè açò és una petita qüestió, però la
gran aposta del document de la PAC és l’increment de les
mesures mediambientals, va perfecte, va com anillo al dedo -
que diuen en castellà- a la interpelAlació que vostè ens ha
presentat. Crec que, efectivament, tot el que siguin mesures que
incrementen els valors agroambientals, agroecològics,
mediambientals, sostenibles, etcètera, açò ens va perfecte a
Balears, que nosaltres tenim una agricultura la importància de
la qual no és l’aportació al PIB, ho hem dit altres vegades,
l’aportació al PIB que fa l’agricultura aquí no arriba a dos punts,
però l’aportació que es fa, el valor afegit que dóna al producte
principal de l’economia és fonamental. La gestió del territori i
la gestió paisatgística és la gran aportació que fa, a més de la
política de productes alimentaris de qualitat, que açò és una línia
en què sempre haurem d’aprofundir, és la gran aportació que fa
el camp.
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Nosaltres necessitam el camp sí o sí, aquesta comunitat
autònoma no té futur sense el camp, i el camp el que hem de fer
és que açò ho hem d’interioritzar i que deixen de ser paraules
per convertir-se en fets.

Mirin, efectivament, tenim problemes administratius, jo no
estic en absolut satisfet de la situació en què es troba; em cregui
que estam fent esforços, hem incorporat fa poc temps, ho deia
la setmana passada, un nou programa de gestió dels ajuts, però
que els polítics o la política es converteixin per al camp en un
dels principals problemes açò és, com vostè sol dir des d’aquí
dalt, la demostració d’un fracàs, aquesta és la demostració d’un
fracàs. Fa trenta anys que fem política agrària i en aquests
moments el camp té aquesta sensació i açò és un fracàs que hem
de rectificar.

Per tant, o interioritzem aquest discurs de què el camp és
necessari no tant pel que fa, que també, sinó pel que aporta a la
resta de sectors econòmics d’aquesta comunitat autònoma, o açò
ens ho fem nostre i no ho convertim en un problema polític o,
efectivament, el camp no tindrà sortida. Però és que si no té
sortida el camp no tindrà sortida res, i aquest és el drama
d’aquesta comunitat. Per tant, açò, replegant el guant que m’ha
llançat el Sr. Font, crec que efectivament tindrem una
oportunitat per debatre immediatament, immediatament perquè
durant l’any 2011 haurem de fixar una posició comuna a
Espanya en relació amb la nova Política Agrària Comunitària.
I la ministra, la nova ministra, ha demanat a les comunitats
autònomes que entre tots fixem aquesta posició, que serà molt
difícil una posició comuna, perquè evidentment els nostres
interessos i els interessos de les grans comunitats autònomes
productives doncs són diametralment oposats. Però aquests
valors mediambientals, aquests valors de la simplificació
administrativa, que tothom reclama, doncs jo crec que ens ajuda
per a resoldre els nostres problemes.

Molt breument, per comprometre encara un poc més, quedi
un poc més clar el compromís per part del Govern per al
pagament d’aquesta línia; recordar que les actuacions
subvencionables en aquesta línia tenen un import màxim anual
de 439 euros per hectàrea i que dins aquest pagament únic hi ha
una part de protecció i manteniment de plantacions d’oliveres,
garrovers i ametllers, fins a 239, 40 euros; una altra part de
manteniment i conservació de parets de pedra seca, fins a 170
euros/hectàrea, i finalment, la protecció i manteniment de
l’arbrat no productiu de l’explotació amb 30 euros per hectàrea.

En aquests moments, que ja ho he dit i ho torn a repetir
perquè quedi més clar, tots els expedients, 326 que tenim, estan
revisats; n’hi ha 212 per aprovar, que s’aprovaran
immediatament, la majoria dels quals s’abonaran abans que
finalitzi l’any, hi ha recursos i per tant no hi ha d’haver
problemes. L’import previst de pagament per a aquest any és de
870.000 euros. Com vostè sap, aquestes són subvencions per a
cinc anys anuals, per un període de cinc anys, de l’any 2009 a
l’any 2013. A finals d’aquest any, com dic, s’abonarà la
solAlicitud de pagament corresponent a l’any 2009 i
immediatament després es començarà la tramitació de la
solAlicitud de pagament del 2010.

Dins el primer trimestre de l’any que ve, si no hi ha res de
nou, s’abonarà la solAlicitud corresponent a l’any 2010 i a finals
del 2011 la corresponent a aquest any. Pensin que el pagament
no l’hauran de reclamar, perquè ja ve de si a la solAlicitud del
pagament únic, per tant, com ja han presentant la del 2009 i ara
presenten el 2010, nosaltres immediatament podem pagar 2009
abans de final d’any, dins el primer trimestre de l’any que ve el
corresponent a aquest any que ara acabarà, i en el 2011 ja ens
enganxarem amb la tramitació normal del pagament.

Vull dir, i ja per acabar, que efectivament el Sr. Font ha
plantejat una altra de les qüestions que ell estima, que era la
qüestió del marc competencial, i ell diu que no en vol ser
responsable, però aquesta serà una taca que no es podrà llevar
de l’expedient, perquè vostè era aquí quan es va aprovar aquest
Estatut d’Autonomia. I evidentment, mentrestant el Parlament
no decideixi suspendre, que crec que no es deu poder fer,
l’aplicació concreta d’un apartat d’algun article de l’Estatut
d’Autonomia, aquest Estatut d’Autonomia efectivament ens
obliga a plantejar un nou marc de distribució de competències.
I em cregui, Sr. Font, que des del Govern tampoc no ens podran
acusar, que açò ho hem fet molt ràpidament.

Som a finals de la legislatura, aquest Estatut és un Estatut
que és vigent tota la legislatura, falten mesos perquè acabi i açò
està en un procés de debat tranquil. Perquè tothom n’és
conscient del que vostè diu, tothom n’és conscient; és cert que
el consell insular necessita rebre les competències perquè, entre
d’altres coses, ho diu l’Estatut, però també ells són conscients
que aquests canvis s’han de fer, com dèiem en el debat de fa
dues setmanes, amb un gran acord; hi ha d’haver un acord entre
els partits polítics, les institucions i les organitzacions agràries,
perquè si no açò anirà al fracàs i en el camp hem fracassat
massa vegades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Moragues.

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

Senyor, si pot ser!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Moragues.

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

Això mateix.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Què he dit? 

(Rialles de la Sra. Presidenta)

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

Sra. Moragues.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, no! Perdó, perdó, faltaria ...!

III. Moció RGE núm. 5712/10, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a política del Govern respecte
del sector agrari de les Illes Balears, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 4728/10.

Seguidament, passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat i votació de la moció RGE núm. 5712/10,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a política del
Govern respecte del sector agrari de les Illes Balears, derivada
del debat de la interpelAlació RGE núm. 4728/10.

Intervenció del Grup Parlamentari Mixt per defensar la
moció, la Sra. Sureda.

Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
moció que avui presentam deriva del debat de la interpelAlació
que vàrem dur a terme fa quinze dies en aquesta mateixa
cambra, en aquell debat vàrem parlar molt de la necessitat de
canviar la política agrària del Govern a mig i a llarg termini,
amb la tesi de fer del sector agrari un sector rentable, que pugui
anar tot sol i que els seus beneficis no depenguin tant de les
subvencions que li atorguen les institucions públiques. Amb
aquesta tesi parlàvem de l’etiquetatge, del producte local i de les
denominacions d’origen, per tant un dels punts a què fa
referència la moció que avui presentam va en aquest sentit:
l’etiquetatge del producte local de la carn i de la llet, així com
de la resta de productes susceptibles de ser etiquetats, apostant
clarament pel producte de les nostres illes. Creim, per tant, que
l’aposta de les institucions cap al producte local és molt
important per donar qualitat i diferenciació al producte per
entrar al mercat, ja que el seu mercat finalista es competeix amb
preu i amb qualitat.

Per altra banda, també creim que des de les institucions s’ha
de promoure el consum del producte local donant exemple des
de les mateixes institucions públiques, d’aquesta manera el que
feim és donar sortida al nostre producte, al producte illenc.

A la moció que avui presentam també parlam del curt
termini, com ho vàrem fer a la interpelAlació i en el debat sobre
l’acció política i de govern de dia 22 d’octubre del 2010.
Parlam, doncs, d’agilitar els tràmits administratius i reduir la
burocràcia de les ajudes i subvencions que convoqui el Govern,
ja que som conscients que de vegades, com és el cas de la PAC

o altres ajudes directes de l’Estat, no som nosaltres qui marcam
les pautes a seguir.

Per acabar, en el primer punt de la moció demanam el
compliment de les resolucions aprovades en el transcurs del
debat sobre l’acció política i de govern i que foren publicades
en el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, núm.
147, de dia 22 d’octubre de 2010 i que fan referència al sector
agrari. Aquestes resolucions varen ser aprovades per majoria
d’aquesta cambra i en aquest punt de la moció el que volem és
reforçar el caràcter institucional d’aquest parlament i demostrar
que tots els grups aquí presents, demanam al Govern el
compliment dels acords adoptats per majoria d’aquesta cambra.

Potser sigui aquest un formalisme, però el que volem també
és que el sector agrari, el sector més oblidat d’aquest govern,
vegi aquest parlament al seu costat, convidant al Govern a estar-
hi, ja que totes aquestes resolucions parlen d’implementar
mesures de discriminació fiscal positiva a favor dels agricultors
i ramaders i del sector pesquer de les Illes Balears; d’establir
mesures de suport per a l’adquisició o la compra d’aliments per
al bestiar, evitant els increments dels costos generats per la
insularitat; de convocar en el termini màxim d’un mes el
Consell Agrari Interinsular per retre compte de les noves
propostes de política agrària; de donar prioritat a l’abonament
de les quantitats pendents corresponents als anys 2008, 2009 i
2010 als agricultors de les ajudes agroambientals, de races
autòctones en règim extensius, de modernització d’explotacions,
de la incorporació de joves agricultors, etc.; de convocar les
línies de suport al sector de la llet, ajudes a les agrupacions de
defensa sanitària i a les agrupacions de defensa vegetal, així
com de la resta de mesures pròpies de la comunitat autònoma i
cofinançades i que encara no s’han convocat; de convocar
ajudes de modernització del sector agrari i ramader, tot instat
que aquestes ajudes siguin estables i atenguin la previsió de les
demandes existents; de convocar ajudes agroambientals de
foment de l’agricultura i ramaderia ecològica per a la lluita de
l’erosió i el manteniment del paisatge rural, de foment de la
producció integrada, de protecció de varietats autòctones amb
risc d’erosió genètica i foment de les races autòctones en perill
d’extinció i el manteniment de les pastures tradicionals amb una
dotació econòmica adequada; de donar suport als joves que
volen incorporar-se com a professionals agraris a la titularitat de
les explotacions, modificat a l’alça el límit màxim de les
subvencions destinades a tal fi; de posar en marxa la
convocatòria dels contractes territorials d’explotació a Mallorca
i a les Pitiüses per tal de promoure un model d’agricultura
sostenible, amb una dotació proporcional a l’existent a
Menorca; d’establir una deducció autonòmica a l’IRPF
relacionada amb les mesures agroambientals en inversions en
espais de rellevància ambiental i indemnitzacions
compensatòries de zones de muntanya i desfavorides; d’assumir
les inversions necessàries per resoldre de manera respectuosa en
el medi ambient la bona gestió dels residus carnis a totes les
Illes Balears, i de donar el màxim suport i eficàcia pel que a la
recepció i tramitació per part del sector pesquer de les Illes
Balears de les ajudes provinents de la Unió Europea. 
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Tot plegat, un conjunt de mesures a desenvolupar a curt
termini, per ajudar el sector agrari a sortir de la crisi, ja que des
del Govern tenim la responsabilitat de donar suport a un sector
estratègic com és l’agricultura. Esperam que la reunió que va
mantenir el conseller Sr. Moragues amb el Govern central, ajudi
el sector a simplificar i millorar tot aquests tipus d’ajudes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. En el torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el
Sr. Gabriel Barceló. Sr. Barceló, té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estam davant la moció subsegüent
a la interpelAlació sobre la política del Govern respecte del
sector agrari de les Illes Balears. Ja vàrem dir en aquella
interpelAlació la nostra preocupació per al futur del sector i per
tots aquells assumptes que en aquest moment estan a debat. 

Hi ha per una banda la necessitat que les transferències se
duguin a terme en els consells insulars, tant l’ampliació de les
competències als consells insulars de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, com la transferència del gruix de les competències
al Consell de Mallorca que encara no les té. Això és un mandat
estatutari, però a la vegada aquesta qüestió s’ha de fer bé i dins
un marc més global, en el qual també hem de decidir quin ha de
ser el futur de l’agricultura en els pròxims anys; quina ha de ser
per tant, l’arquitectura institucional que ha de quedar, com ha de
quedar la Conselleria d’Agricultura, amb quines competències,
tenint en compte que bona part de l’agricultura depèn de la
política agrària comunitària i també de la interlocució amb
l’Estat espanyol.

Davant tot aquest debat per tant, vàrem exposar la nostra
preocupació i creim que són temes de què s’han de parlar. I avui
Unió Mallorquina-Grup Parlamentari Mixt ens presenta una
sèrie de propostes que en definitiva l’únic que podem dir és que
hi estam d’acord. El punt 1 és que es doni compliment a tota
una sèrie de resolucions que es varen dur en el transcurs del
debat sobre política general de dia 7 d’octubre passat,
relacionades amb la matèria del sector agrari, en qüestions com
l’abonament de les quantitats pendents en els darrers anys i
posar en marxa també les convocatòries d’ajudes. En tot cas
nosaltres demanaríem que aquestes qüestions es fessin -encara
que expressament no es diu en el debat- coordinament amb els
consells insulars que són els que en alguns casos ja tenen les
competències i en altres les han de tenir pròximament, en tot cas
per tant, aquest és el matís que faríem. 

Amb el punt 2 que s’agilitin els tràmits administratius i es
redueixi la burocràcia, hi estam totalment d’acord. S’han de fer
avanços, el conseller ja ho va dir precisament en el debat de la
interpelAlació, que és una preocupació important. Nosaltres
compartim que bona part del sector en aquest moment té la
impressió que no s’estan duent a terme d’una manera àgil
aquestes convocatòries, són convocatòries molt burocràtiques,
amb molt de paper, i, per tant, és evident que entre tots hem de
posar en marxa d’una manera ràpida que aquestes ajudes arribin
als sectors.

I per últim amb els punts 3 i 4 que fan referència a potenciar
el producte local hi estam totalment d’acord. I fins i tot amb el
punt 4, “potenciar que totes les institucions públiques...”, on
nosaltres afegiríem que des de les institucions públiques s’ha de
fer també molta feina perquè hi ha un gran potencial en el sector
turístic. Crec que els nostres productes agroalimentaris sempre
han tengut un potencial molt especial en el sector turístic que no
hem sabut aprofitar, per raons de preu, per raons de grandària,
per raons de quantitat, per la raó que sigui, però crec que seria
un gran potencial que tots els visitants que tenim, els milions de
visitants que tenen les Illes Balears, poguessin ser proveïts amb
productes agroalimentaris de les illes. Per tant, aquesta proposta
que fa el Grup Mixt respecte que es treballi perquè les
institucions públiques i privades consumeixin productes
agropesquers de les Illes Balears podria tenir una gran
transcendència si es pogués definitivament ajuntar agricultura
i turisme d’una vegada per totes.

En definitiva, per tant, des del Grup Parlamentari del BLOC
per Mallorca i PSM-Verds anunciam el vot favorable als quatre
punts de la moció.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Garcías té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc manifestar el suport del Grup Socialista a la moció,
en els termes que s’ha presentat, si bé m’agradaria fer un parell
de consideracions i constatacions també al mateix temps.

La primera de totes és que m’hagués agradat que el Grup
d’Unió Mallorquina hagués fet constar tant en el debat de
política general com avui mateix, a la moció que presenta, que
les propostes de resolució 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171 i 172 són les reivindicacions d’Unió de Pagesos de
Mallorca que ens han fet arribar a tots els grups parlamentaris,
no sé si també al Grup Parlamentari Popular, però em consta
que al Grup Socialista i al Grup BLOC per Mallorca, sí, en
diferents reunions ens ho han fet arribar i varen ser transcrites
talment en el debat de política general. Jo crec que és obligat per
part d’aquesta cambra fer aquesta constatació, i felicitar el
sindicat per haver aconseguit l’aprovació per part de la cambra
d’aquestes propostes de resolució i avui d’aquesta moció, crec
que serà una bona notícia per al congrés que celebren aquest cap
de setmana.
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Per altra part en el segon punt, evidentment les altres
propostes de resolució que hi havia, tant les dues que havia
proposat el Partit Popular com la referida a pesca d’Unió
Mallorquina, a part d’aquestes que he comentat, tot això en
qualsevol cas ens obliga a tots a fer el possible per dur-les a
terme, és a dir, el Govern i el Parlament per fer que es duguin a
terme el més aviat possible.

Respecte de les tramitacions administratives i de l’agilitació
en les tramitacions, m’agradaria deixar constància de les dues
parts importants que tenen les tramitacions amb la Conselleria
d’Agricultura, les que són de línies provinents de programes i
d’ajuts d’àmbit comunitari, que són les mateixes a qualsevol
indret de la Unió Europea, de les que són pròpies de la
comunitat autònoma. I vull citar com a pròpies de la comunitat
autònoma, amb recursos propis de la comunitat autònoma, la
replantació d’arbres fruiters de secà: ametllers, garrovers,
figueres, etc.; línies de crèdit de circulant a pagesos i
cooperatives, línies de reposició de porcs, truges en aquest cas,
i vaques, és dir, la cria de vaques i la de truges, que en aquestes
línies l’únic paper que es necessita és la solAlicitud, si tots els
altres consten a la conselleria, i la solAlicitud només consta de
les dades del titular beneficiari, perquè les altres dades, siguin
del cadastre, siguin de registres de parcelAles de fruits secs, de
registres ramaders de la cartilla i l’explotació ramadera per als
casos de reposició, són dades que té la conselleria, que utilitza
la conselleria i que calcula la conselleria l’import de l’ajuda. 

Per tant, jo crec que és important deixar constància també
que una cosa és el que pareix i l’altra és la que és. I una cosa és
que els pagaments després tenguin un considerable retard en
alguns casos per qüestions pressupostàries i l’altra és que la
tramitació sigui feixuga. Per no parlar que moltes vegades dins
el mateix sector i les mateixes persones que intervenen en la
tramitació administrativa, no faciliten les coses, no ajuden a fer
les coses fàcils, sinó que feim que siguin més complicades, al
marge de la complicació que suposa determinada normativa. Ja
dic que hi ha una gran diferència entre les obligacions, les
tramitacions i el pressupost propi de la conselleria, i les línies de
la Unió Europea, que, com ja s’ha parlat en el debat anterior, els
documents, la tramitació i la gestió tenen una complexitat
important.

Respecte del tercer punt, l’etiquetatge de producte local,
crec que s’ha fet una gran tasca durant aquest any quant a
identificació de la marca producte local, quant a la qüestió
d’imatge de producte local, però en els darrers quasi 30 anys
d’autonomia, i com a un altre debat record que ho vaig posar
damunt la taula, ens hem de començar a plantejar el que hem
deixat de fer, no tant el que hem fet, sinó el que hem deixat de
fer o el que no hem fet. I respecte del sector agrari hem deixat
de fer molta feina en l’organització del sector, l’organització de
la producció del sector, utilitzar els mecanismes que la Unió
Europea, l’Estat espanyol i la normativa vigent posen per a
l’organització de la producció per a la comercialització
d’aquests productes. I vull posar de manifest en aquests
moments coses com els dos reials decrets de fa dos anys per als
sectors de l’oví i vacum de llet quant a línies de qualitat,
etiquetatge facultatiu, que tot això sense organitzacions que
agrupin els productors i la producció fan inviable tant les línies
d’etiquetatge facultatiu com, fins i tot, l’aprofitament del que
pot ser una gran passa respecte de la promoció del producte
local i la producció pròpia de les Illes Balears. 

Evidentment promoure el consum d’aquests productes dins
les administracions públiques no pot ser d’una altra manera, hi
estam d’acord, ja hem manifestat l’acord amb els quatre punts,
però això requereix del mateix punt anterior, és a dir, requereix
que el sector també faci qualque cosa, que el sector no només es
quedi amb la reivindicació i les paraules que han de consumir
i ens han de comprar els nostres productes, sinó que el sector
també s’ha d’organitzar perquè tenir presència en el mercat i
recollir les millores i ajudes que li brinda la política agrària a
nivell europeu i autonòmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Font. Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
Partit Popular donarà suport a aquesta moció i abans de parlar
a cada punt, m’agradaria dir que a part que sembla que tots hi
estam d’acord, tal i qual, això comença a ser avorrit i no pot ser,
ens hem de posar deures, llevat d’una esmena que faríem al punt
4. Si no ens posam qualque deure, no anam! És a dir, brindis al
sol, gols a l’arc de Sant Martí, tot això és molt fàcil, posem
alguna tasca. 

Ja pas al gra, nosaltres faríem una esmena al quart punt -i el
conseller Moragues em farà renou després- on jo posaria: “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure i potenciar el consum de productes locals a
totes les institucions públiques de les Illes Balears i en un
termini de dos mesos presentar un pla de com hem de promoure
i potenciar els productes locals a les institucions de les Illes
Balears”. Posam dos mesos perquè si no, s’acaba la legislatura,
almanco que hi hagi un consens. Jo em compromet cada
setmana a veure’ns una vegada només perquè hi hagi un
consens de quatre línies de com ho podríem fer, perquè aquí hi
ha una part jurídica molt complicada. Si nosaltres tenim
residències públiques, hospitals públics i posam en els
concursos de restaurants de menús que es donen que han de
comprar porros, cebes, patates, mens, porc mallorquí, els
juristes ens diran “alerta, que això és ilAlegal”, aquí poden dur
mens de Nova Zelanda, que moltes vegades en menjam; però
podem estudiar com fer-ho. De vegades en els concursos
estrenyen molt per haver de pagar poc, de vegades podem
compensar, no estrènyer tant i que es pugui vendre producte de
Menorca, d’Eivissa, de Formentera i de Mallorca. Feia aquesta
petita maldat i crec que no serà fer retxes dins l’aigua.
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Després de les altres qüestions, jo voldria dir que aquí
passarà una cosa, he volgut entendre del portaveu socialista que
votaran a favor dels quatre punts. Jo vull entendre aquí que les
resolucions núm. 166, 167 i 170 del debat de l’estat de política
general que hi va haver, amb aquestes resolucions en aquell
moment el PSOE no hi va estar d’acord, de vegades pareix que
no feim feina, però en feim. El PSOE no va estar d’acord amb
les 166, 167 i 170. He començat dient l’esmena que faríem
perquè en cas contrari entram en un debat, que, com molt bé ha
dit el Sr. Garcías, això després s’ha de complir, no és ver?, jo
estic d’acord amb ell, s’ha de complir. Però aquí també resulta
que hi ha resolucions amb les quals no vàrem estar... sí, vàrem
estar d’acord el PP, Unió Mallorquina i el Sr. Mayans, en el
debat de política general, però el BLOC, Eivissa pel Canvi i el
PSIB-PSOE no hi varen estar d’acord i no són menors. És a dir,
per exemple, avui aprovarem que el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a establir una
deducció autonòmica a l’IRPF relacionat amb les mesures
agroambientals en inversions en espais de rellevància ambiental
i indemnitzacions compensatòries a les zones de muntanya
desfavorides, però com que no tenim pressupost, no podrem
aplicar això que aprovarem. 

Queda clar? Ho dic perquè de vegades la societat no ens
entén i alguna vegada crec que nosaltres mateixos no ens
entenem, perquè no fa ni dos mesos que hi ha hagut el debat i hi
anirem en contra o a favor, la qual cosa em sembla bé si tots hi
estam d’acord.

Hi ha altres qüestions que no són menors, el que planteja
Unió Mallorquina també aquí, i és veritat que vénen d’aquelles
alAlegacions o suggeriments que va fer Unió de Pagesos, que no
són menors com posar en marxa la convocatòria de contractes
territorials d’explotació a Mallorca i a les pitiüses per tal de
promoure un model d’agricultura sostenible amb una dotació
proporcional a l’existent a Menorca. És clar, això, quan veim la
moció, veim número 170, hi ha el número, però quan vas a la
proposta que hi ha, són molt potents. Per la qual cosa, el Partit
Popular està totalment d’acord en això, va votar-les totes a favor
al debat, és el BLOC, el PSIB i Eivissa pel Canvi que no les va
votar totes a favor i avui hi votarà, per la qual cosa benvinguts
a la coherència -benvinguts a la coherència-, però el Partit
Popular vol que no tan sols en parlem, sinó que puguem complir
aquestes qüestions.

En allò que fa referència, que també crec que no és menor,
a aquesta sí que el PSIB, el BLOC i Eivissa pel Canvi hi estaven
d’acord tots amb el Sr. Mayans, Unió Mallorquina i el PP, però
que no és menor i vull que quedi al Diari de Sessions perquè si
no, només quedaran els números, és la 136 que s’anomena aquí,
que era la número 12 d’Unió Mallorquina quan la va presentar
al seu moment, el vespre després d’haver acabat el debat, que
és: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a implementar mesures de discriminació fiscal positiva
a favor d’agricultors i ramaders i del sector pesquer de les Illes
Balears”. 

Estam entrant en aquest acord que sortirà per unanimitat en
aquesta casa en temes importants, eh?, en temes fiscals, en
temes de discriminacions en temes fiscals, en temes de rebaixa
d’IRPF. Avui hi haurà un abans i un després de quan s’hagin
d’aplicar aquestes coses, no tenim el pressupost, no ho podrem
fer, però avui prenem un compromís tots aquí, eh?, els 59

diputats que estam aquí prenem un compromís que el sector
primari el pot veure molt bé -molt bé-, però que és una passa
que, en molta estona, no s’havia donat en aquesta casa. Això és
parlar perquè els pagesos i les pageses o els ramaders, els
pescadors paguin menys. Hi estam d’acord tots? És molt
important aquesta passa. 

Tal vegada quan Unió Mallorquina va entregar aquesta
moció, perquè tal vegada no ho ha explicat d’aquesta mateixa
manera la portaveu, però jo agraesc a Unió Mallorquina això,
quan va presentar aquesta moció no tenia tan clar com seria...
fins allà on podem arribar en això, però crec que és molt
important haver donat una passa en aquest sentit i el Grup
Parlamentari Popular hi està totalment d’acord com ho va
demostrar a la votació el dia que es varen fer, aquell dijous, les
propostes de resolució.

Per acabar, en allò que fa referència al punt 2, és evident que
hi estam d’acord, n’hem parlat a la interpelAlació anterior, crec
que el conseller ha expressat la seva voluntat i mantenir aquest
punt 2 és lògic i tots hi estam d’acord. 

En l’etiquetatge, crec el que ha dit el Sr. Garcias que s’han
fet passes, és evident, però és un camí... si tu no t’anuncies, no
saben que ho tens, i en una situació de crisi més encara
anunciar-te, el saber que és d’aquí, el saber que tu avui per dinar
tens això, avui per sopar tens això, avui per vendre en qüestió de
(...) o el que sigui tens això, si no t’anuncies no pot ser, per la
qual cosa amb l’etiquetatge no podem estalviar en cap moment
esforços.

El darrer punt, pel qual he començat, que si acceptassin
aquesta petita esmena crec..., no importa que aquest pla sigui un
pla concret, bastaria que emmarcàssim aquelles quatre o cinc
línies perquè realment, governi qui governi al mes de juny, fos
capaç de potenciar-ho perquè les institucions consumissin
aquest producte de Menorca, d’Eivissa, de Formentera o de
Mallorca.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Vol fer ús de la paraula la Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
respecte del punt de fer feina amb el sector turístic que apuntava
el Sr. Barceló, avui matí he sentit per la ràdio que a Son Servera
s’ha signat un conveni entre hotelers i pagesos de la zona per
utilitzar el seu producte als hotels. Crec que és cap aquí, cap on
hem d’anar i allà on s’ha d’arribar acords i convenis d’aquestes
característiques.

Referent a les propostes de resolució evidentment, Sr.
Garcias, a Unió Mallorquina escoltam el sector perquè la
política agrària vagi cap al bon camí perquè ells són els que
coneixen la realitat de l’agricultura.
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Pel que fa a l’esmena que ha apuntat el Sr. Font, ens va bé
posar una mica de calendari per establir el pla de com promoure
i potenciar el consum dels nostres productes.

Simplement vull agrair el suport de tots els grups
parlamentaris, ens agradaria que aquesta moció ajudàs a
millorar les línies a seguir pel Govern cap al sector agrari
perquè el seu futur també, i sobretot el seu present, sigui millor.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sra. Presidenta. En tot cas, jo sí que he demanat al punt
1, no he esmentat la paraula esmena in voce, però sí que he
demanat al punt 1 que aquestes propostes de resolució, com que
algunes afecten polítiques que tal vegada es fan ara en aquests
moments ja des dels consells insulars, es fessin en coordinació
amb els consells insulars, si es pot afegir com esmena in voce
al punt 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

També ens va bé que s’afegeixi aquest punt.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha cap manifestació per part del altres grups a
aquestes modificacions? No. Per tant, el punt 4 quedaria tal com
l’ha expressat el Sr. Font.

Escoltades les intervencions es pot donar per aprovada
aquesta moció de quatre punts per assentiment.

Passam al quart de l’ordre del dia que correspon al debat i
votació de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 5607/10,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2011. (Rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 5681/10).

En primer lloc debatrem la RGE núm. 5607/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular relativa a pressupostos generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011,
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 5780/10.

En nom del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Cabrer té la
paraula. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, la
setmana passada vàrem tenir ocasió d’interpelAlar al conseller
d’Hisenda sobre la política pressupostària d’aquest govern.
Avui tractam una proposició no de llei urgent per tal que
aquesta cambra es pronunciï amb el seu vot en el que suposa el
fet històric que, per primera vegada, un govern es negui a
complir les seves obligacions legals previstes a l’Estatut
d’Autonomia, la Llei de Govern i la Llei de finances de
presentar el projecte de llei de pressupostos per a l’any que ve.

Una situació històrica en un moment històric d’una greu
crisi econòmica que necessita tot el contrari. Necessita gestió,
necessita transparència i polítiques actives de generació de
riquesa, aspectes que la situació en què ens trobam de greu crisi
institucional ho empitjora més des del nostre punt de vista.

Basta veure com cap comunitat autònoma d’Espanya, ni del
Partit Popular ni del PSOE ni de cap altre partit, es troba en
aquesta situació. Totes les comunitats autònomes veuen molt
millor l’aprovació d’uns pressuposts que el mateix president
d’Espanya, Sr. Rodríguez Zapatero, quan va tancar l’acord amb
el PNV, va qualificar de summa importància per fer front a la
crisi. Evidentment, tota aquesta anòmala situació en què ens
trobam es vol intentar excusar primer negant l’obligació de
presentar el projecte de llei de pressupost i segon -i malgrat el
Partit Popular ha ofert el seu vot d’abstenció-, en el fet que estan
en minoria i que no passa res per prorrogar els pressuposts quan,
des del nostre punt de vista, la realitat és que volen ocultar els
nombres reals del nostre pressupost per a l’any que ve.

Vaig qualificar de foscor aquesta actitud i de fallida els
nostres números i m’hi mantens, això malgrat les
desqualificacions que el conseller d’Hisenda ha fet cap al Partit
Popular. Vull començar però, per la negació a l’obligació de
presentar el projecte de llei de pressuposts, malgrat que l’article
135 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 19 de
la Llei del Govern de les Illes Balears i l’article 40 de la Llei de
finances no faculten, sinó que obliguen a la presentació del
projecte de llei el Govern ho continua negant.

Hi ha autors, professors d’universitat que en amplis estudis
raonen aquesta obligació i la fonamenten sobretot en el fet que
el projecte de llei de pressuposts té la peculiaritat que la
iniciativa legislativa és exclusiva del Govern . Cap grup
parlamentari pot presentar una proposició de llei de pressupost
i per tant, si el Govern no compleix, es veta el poder legislatiu
de la seva funció financera i es veta també els drets i deures que
tenen els diputats per exercir-la. 

El conseller ens va dir que trobaríem molts d’articles que
diuen el contrari i jo el repto, Sr. Conseller, que ens ho faci
arribar, jo li puc fer arribar els nostres articles, els que nosaltres
hem trobat, els tenc aquí, per exemple, tots els articles, però no
n’he trobat cap que em digui el contrari. Per tant, jo el repto que
ens ho faci arribar.
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Des del nostre punt de vista per tant, el Govern, li agradi o
no, està en situació d’ilAlegalitat que segurament és una cosa
més que tan li és, però crec que no hauria de ser així. Més greu
és però, des del nostre punt de vista, si realment el que passa és
que no es volen mostrar els números ni de les conselleries ni de
les empreses públiques ni del Govern en general. 

Totes les previsions que ha fet el Govern aquests darrers
anys per desgràcia no s’han complert i avui tenim una comunitat
autònoma que s’ha endeutat en 2.000 milions d’euros més,
l’endeutament més gran de tota la nostra història, amb 1.000
milions d’euros manco d’euros d’ingressos propis, amb més
despesa corrent, més despesa financera i manco capacitat
d’inversió. Això en una família i en una empresa es diu fallida
o concurs de creditors, m’és igual, Sr. Conseller. No poder
pagar lloguers, no poder pagar lloguers em referesc a les ajudes
al lloguer de l’habitatge, no poder pagar despesa farmacèutica
o no poder pagar l’educació concertada suposa llevar serveis
essencials. 

No sabem com arrancarà cada conselleria dia 1 de gener,
d’on es retallaran serveis, qui autoritza a endeutar i en quina
quantitat. Si sabem que arrancaran amb manco doblers que en
el 2010, però no saben d’on es retallaran. És una situació greu
que nosaltres, a la propera moció que si Déu vol veurem dimarts
que ve, intentarem donar llum a tota aquesta foscor i intentarem
obligar el Govern a donar aquesta informació de com arrancaran
les conselleries dia 1 de gener.

Avui la proposició no de llei se centra sobretot en la greu
situació que genera, a l’àmbit de dèficit polític, debilitat del
Govern, tarannà democràtic i perjudici per als interessos
generals aquesta situació. Una situació on, a més, creim
justificada la reprovació del conseller d’Hisenda per ser el
màxim responsable dels comptes públics de la nostra comunitat
autònoma. 

Sr. Conseller, no dubtam de les dificultats que la crisi genera
dins la seva conselleria d’Hisenda, però no compartim de cap
manera la seva negativa de presentar un pressupost que vostè té
garantit que s’aprovarà amb l’abstenció del Partit Popular. Amb
la seva actitud incompleix la llei i veta als diputats dels seus
drets i deures.

Per això avui al Parlament el Grup Parlamentari Popular
solAlicita l’aprovació dels següents punts. En primer lloc,
lamentar i condemnar el fet que el Govern de les Illes Balears
defugir de la seva responsabilitat de presentar abans de dia 30
d’octubre el pressupost per al proper any davant el Parlament.
En segon lloc, constatar i declarar que la no presentació dels
pressuposts suposa un greu dèficit polític atès que el debat,
discussió i aprovació del pressuposts constitueix una de les
activitats més importants de la Cambra i respon a l’essencial
necessitat que els representants dels ciutadans puguin debatre
els comptes que el Govern pretén manejar el proper any.

No presentar el pressupost exigeix una amplíssima
justificació, tota vegada que es furta al Parlament la seva missió
essencial d’aprovació legislativa i a la vegada el control de
l’acció de govern. 

En el tercer punt demanam i constatam la debilitat del
Govern de les Illes Balears que enlloc de debatre un pressupost
imposa una pròrroga de l’actual, sabent que amb això es
perjudiquen els interessos generals dels ciutadans de les Illes
Balears, exhibint a més un pobre tarannà democràtic quan
defuig la seva principal obligació anual amb el Parlament.

En quart lloc, el Parlament reprova el conseller d’Economia
i Hisenda del Govern de les Illes Balears pel seu desinterès en
el funcionament democràtic de les nostres institucions furtant al
Parlament el debat i la tramitació del projecte de llei de
pressupost de la comunitat autònoma.

La interpelAlació que vàrem fer la setmana passada va deixar
sense resposta moltes preguntes, Sr. Conseller, sobre
l’endeutament de l’any que ve, qui ho autoritza, sobre
l’execució de les inversions, sobre, per exemple, el pagament de
Son Espases, d’on es retallarà per pagar el primer any de
funcionament de Son Espases, quines partides seran les que es
veuran afectades i bloquejades tenint present que en l’inici
tendrà manco pressupost que aquest any 2010, perquè vostè ha
de retallar sobre la base del dèficit i a la contenció del dèficit el
pressupost per a l’any que ve.

Tampoc no va contestar el conseller sobre la garantia que té
que s’aprovin un cop el Partit Popular ha manifestat la seva
abstenció. És a dir, nosaltres hem manifestat que no
presentaríem ni esmenes, que a l’únic que ens oposàvem era a
la pujada dels impostos, una vegada que hem manifestat això,
no s’entén sincerament la postura del Govern i la postura en
especial del conseller d’Hisenda malgrat que continuen
confonent l’opinió pública des del nostre punt de vista dient
mentides i dient que no tenen cap garantia que el Partit Popular
farà això. Crec que la garantia és la reiteració i l’oferta que hem
fet d’una oferta, crec que molt generosa davant la situació de
greu crisi en què ens trobam.

Per això, avui creim que no estam davant una pròrroga
pressupostària normal, que seria si es rebutjassin els pressuposts
o si no haguessin entrat en vigor dia 1 de gener, sinó que estam
davant una situació insòlita en la nostra comunitat autònoma on
el Parlament almanco ha de deixar constància del seu rebuig a
aquesta situació i recuperar el paper constitucional que li
pertoca exercir.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez..., es
divideixen el temps, no? 

Sra. Suárez, té la paraula.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Cabrer, a l’interpelAlació de la setmana passada ja
vàrem deixar clara la nostra posició respecte de la pròrroga
pressupostària, així com respecte de l’actitud del Grup
Parlamentari Popular. No hi ha hagut cap novetat que justifiqui
un canvi, pensam, ni pel temps que ha passat ni per la seva
intervenció, però sí que hem de dir que tant la intervenció de
l’altre dia com el text de la proposició que presenten avui com
la mateixa intervenció que ha fet vostè fa un moment ens
confirmen en una voluntat ben poc constructiva del Partit
Popular.

Abans de fixar la nostra posició respecte dels punts
proposats, ens permetran una prèvia en relació amb l’exposició
de motius. No compartim la referència als termes difusos en què
el Govern en ve parlant. Si hem d’entendre difús per imprecís,
li he de dir que nosaltres pensam que el Govern està parlant ben
clar i ho està fent des de fa mesos en relació amb els
pressupostos del 2011. Parla clar quan reconeix la seva situació
de minoria parlamentària, parla clar quan diu que necessita
l’oposició per aprovar el pressupost i és precís quan dóna les
xifres del pressupost i els seus criteris d’elaboració.

Li he de dir, Sra. Cabrer, que els que no parlen clar són
vostès, quan un dia diuen que presentaran totes les esmenes que
facin falta al pressupost perquè és la seva funció i una setmana
després, quan només queden quatre dies perquè conclogui el
termini de presentació del projecte de llei de pressuposts,
canvien d’opinió i ofereixen aprovar el pressupost sense
presentar cap esmena. Difusa és també l’acusació del caràcter
ilAlegal de l’actuació del Govern. 

El Sr. Pastor ho feia fa dies quan invocava l’article 40 de la
Llei de finances, vostè ho feia quan deia que el Sr. Manera seria
el primer conseller de la nostra història que no ha complert les
seves obligacions estatutàries i legals i avui ho torna repetir,
però jo em demano: per què no hi ha cap referència a aquesta
qüestió si és de tan aparent gravetat?, per què no apareix en
aquesta proposició cap referència a això? Sap vostè per què,
Sra. Cabrer? Simplement perquè no hi ha res d’ilAlegal en
aquesta actuació del Govern, la qual cosa demostra el que
moltes vegades fan vostès, acusen sense mesura per un mèrit,
rèdit partidista i això sense donar importància a les
conseqüències del que diuen. Tan difusa és la ilAlegalitat de la
qual parlaven i de la qual parlen que no queda res.

L’altre dia li comentava el cas que va passar a la comunitat
d’Aragó l’any 2002 quan el PP feia una pròrroga pressupostària,
exactament igual que fa ara, i va dir que presentaria un recurs
d’inconstitucionalitat. Saben què va passar? Tampoc no va
passar res. Per cert, ja està bé que reconeguin que hi ha
antecedents de pròrrogues pressupostàries, cosa que no feien fa
dies.

Passem, doncs, als punts, en primer lloc, no estam d’acord
amb el primer punt perquè consideram que el Govern en absolut
defuig de la seva responsabilitat amb relació al pressuposts i sí
pensam que la seva actitud és un exercici d’irresponsabilitat. El
Govern té un pressupost vigent, que és el de 2010 prorrogat, i
acabarem tenint un pressupost de 2011 quan s’aprovin i es
liquidin els comptes en aquesta cambra el 2011. Allò clar és que

amb la pròrroga, el Govern assegura als ciutadans i a les
ciutadanes de les Illes Balears que no hi haurà un sol dia que no
hi hagi comptes públics.

Amb relació al segon punt, no compartim en absolut que la
no-presentació dels pressuposts suposi un greu dèficit polític
perquè impliqui que no es debati ni es discuteixi ni es faci el
control del Govern perquè, què feim ara? Què fèiem la setmana
passada quan la interpelAlació? Què farem quan presentin la
moció la setmana que ve? Què farem amb la més que previsible
allau d’iniciatives sobre el pressupost que vostès presentaran?
Doncs les debatrem, les discutirem i vostès, com els competeix,
controlaran el Govern. D’altra banda, crec que la pròrroga
pressupostària està prou justificada i argumentada i em remet a
les explicacions del Sr. Manera.

Pel que fa al tercer punt, entenc que vostès vulguin fer el que
han fet altres vegades i és solemnitzar l’obvietat, és a dir, fer
una declaració grandiloqüent d’una evidència palmària i és que
el Govern està en minoria i que això el deixa en una posició de
feblesa en no poder aprovar el pressupost i em sembla exagerat
que es parli de perjudicar a posta els ciutadans o de pobre
tarannà democràtic. 

Arribam al quart punt, al qual estam habituats, que és el punt
de la reprovació del conseller o, com molt bé va dir l’altre dia
el Sr. Llauger, el joc dels consellers reprovats. Avui li toca al Sr.
Manera tenir l’honor de ser el conseller reprovat de la setmana,
i aquesta vegada ho adornen, jo diria que amb una lleugeresa
molt poc assenyada i gratuïta, d’acusacions sobre manca de
sentit democràtic. Senyors del PP, amb aquestes reprovacions
en sèrie vostès demostren setmana rere setmana la seva
incapacitat de ser una alternativa de govern que ja saben vostès
com podrien oferir-la.

Sra. Diputada -i acabo- lògicament per la meva exposició no
donarem suport a aquesta iniciativa, però sí li farem un preg, li
demanaríem que entre actituds pròpies del "hooliganisme"
extraparlamentari que jo comparteixo, que va dir l’altre dia el
Sr. Manera, i el recurs a les tàctiques parlamentàries hi ha altres
formes més equilibrades, més assenyades i, com a vostès els
agrada dir, més centrades, per fer oposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies. Senyores i senyors diputats. Vull anunciar
el suport d’Unió Mallorquina a aquesta proposició no de llei,
nosaltres no entrarem al debat legal, tècnic, bé, crec que és un
debat interessant, no ho negaré, però, ens centrarem en el debat
polític i en el debat polític és evident que al Govern, a qualsevol
govern, li correspon presentar uns pressuposts, això és el que li
correspon. El Govern que no és capaç d’aprovar els seus
pressuposts el que ha de fer és plegar, això, diguem, en el debat
polític les coses són bastant simples. A nosaltres ens sorprèn
molt i no compartim en absolut que no es presentin aquests
pressuposts perquè, com deia la Sra. Cabrer, no només és una
situació anòmala d’acord amb aquests principis tan simples que
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he assenyalat sinó perquè tampoc no li podem llevar ferro, que
un govern no vulgui ni presentar els pressuposts ni aprovar-los
és molt greu, és molt greu.

I que un govern no mostri els números i no puguem fer un
debat concret, Sra. Suárez, és molt diferent perquè vostè diu
“podem parlar dels pressuposts”, no, podem parlar en general
sobre l’obligació del Govern de presentar els pressuposts, però
no podem parlar d’un projecte concret perquè les poques,
poquíssimes, l’única reunió que aquest govern que -diguem-ne-
bravejava que assumia tota la responsabilitat d’estar en minoria
ha convocat la majoria en aquesta reunió -dic- no se’ns ha donat
un projecte de pressuposts, ni se’ns ha donat uns números
concrets ni se’ns ha explicat la política pressupostària
departament a departament, conselleria secció a secció, en
absolut, només tenim una valoració genèrica. I de fet, el Govern
pretén que la majoria voti uns pressuposts irreals perquè el
Govern pretén ficar una pujada d’imposts, és a dir, ficar uns
ingressos, reflectir uns ingressos en els seus comptes públics
que tothom, tothom sap que no es produiran i la setmana
passada aquest projecte de llei va ser retornat per aquest
parlament.

Per tant, no només no ens mostren els números sinó que
se’ns diu que el que hauria de fer la majoria és donar el suport
a uns pressuposts irreals que contenen uns ingressos que no es
produiran. És evident que això no és seriós ni té rigor ni és
possible demanar a l’oposició que faci aquest esforç. El que
hauria de fer el Govern si fos responsable, com diuen, el que
hauria de fer és presentar uns pressuposts i presentar uns
pressuposts realistes, i realistes vol dir amb els ingressos que
realment es poden obtenir i no amb ingressos ficticis. Això és el
que hauria de fer el Govern, i el Govern té l’obligació, no sé si
legal, però política segur que té l’obligació de presentar els
pressuposts. I el que no és coherent és davant projectes que se
sap que no tenen el suport parlamentari dur-los aquí, pujada
d’imposts i en canvi a la vegada als pressuposts dir “no, no, com
no tenim el suport no els durem a la cambra”, què és això?, això
és congruent?, això no té ni cap ni peus.

El Govern ni parla clar ni és precís, el Govern el que fa és,
i estic d’acord amb el que diu el Partit Popular, furtar a la
Cambra de representació dels ciutadans de les Illes Balears un
debat fonamental, el debat més important que es produeix
anualment en aquesta cambra. Per tant, nosaltres esperàvem que
un govern que deia que sabria navegar en minoria el que faria
és, primer, esgotar les negociacions amb els altres grups i no en
mitja hora per a cada grup donar el joc per escampat, això el
primer, i el segon dur uns pressuposts aquí i debatre les
polítiques concretes que proposa el Govern per a l’exercici
pressupostari següent. Això és el que hagués estat responsable,
no és responsable el que s’ha fet en tot aquest procés
pressupostari.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Començaré apuntant que el nostre grup també vol que
hi hagi uns pressuposts per al 2011, naturalment. El que no vol
o el que no comminarà al Govern és que presenti els pressuposts
que vol el PP o que vol el PP i UM. I el PP entenc que ens
commina avui que el Govern ens dugui els pressuposts que ells
volen, diuen que hi tenen dret a més, que si no duim els
pressuposts que ells volen no som demòcrates fins el punt que
avui el Parlament sembla disposat a condemnar tot el Govern,
i condemnar un govern, poca broma. El govern anterior, el de
Jaume Matas, se l’investiga, però aquest ja estarà condemnat.

Dic que han de ser els pressuposts que ells volen perquè si
gosam dur tot el pack que aquest govern considera que és el que
necessita la situació econòmica i social que vivim, el tomaran
perquè inclouria, efectivament i com s’ha dit en moltes
ocasions, uns increments d’ingressos que es troben necessaris
per donar resposta a les necessitats que té el país. Però,
aleshores ens acusarien, ja ho ha fet el Sr. Melià, d’estar sords
en el Parlament perquè aquest parlament la setmana passada ja
es va negar a incrementar les rendes altes, la tributació sobre les
rendes altes, se’ns va dir que desincentivaríem el consum de les
persones que cobren més de 100.000 euros o que en reben
gratuïtament més de 500.000. Una setmana després, per cert, la
Unió Europea obliga a Irlanda a pujar imposts.

Si aquí presentéssim uns pressuposts amb més ingressos
fiscals, que és el que vol el Govern que governa, ens acusarien
d’arrogància i de no tenir consciència d’estar en minoria. Ens
acusarien, ho ha fet el Sr. Melià ja, de dur al Parlament un
document condemnat al fracàs, més diré, ja devien tenir
preparada una iniciativa per condemnar el Govern per haver duit
al Parlament un pressupost que no es pot aprovar, perquè la
qüestió és condemnar el Govern. Ja ho explicarem la setmana
passada, nosaltres trobam molt raonable que uns mínims, i uns
mínims es poden aclarir en deu minuts i en deu hores, els
mínims es veuen aviat si es vol que hi hagi acord o no n’hi ha
d’haver, si no hi ha aquests mínims per negociar uns pressuposts
és raonable que el Govern prorrogui els de l’any passat.

El president ja ha citat el Sr. Soler i el Sr. Forcades, per tant
jo no els duré a colAlació. Nosaltres ho trobam millor que la seva
insistència a haver de venir aquí només perquè vostès passin el
gust de constatar que un pressupost que renega d’incrementar
els ingressos tendrà conseqüències i conseqüències severes
sobre les despeses, perquè efectivament, i no ens n’hem amagat
mai, un pressupost que baixa els ingressos d’una manera tan
crua com es farà el 2001, que ha d’augmentar despeses
financeres com haurà de fer, comportarà retalls. No es pot
ingressar menys, pagar més despeses financeres i que no passi
res, com aquí pareix que pensa cada dia quan sent l’oposició.
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El Govern ha d’assumir la responsabilitat. Nosaltres trobam
que el Govern no ha de plegar i partir en un moment de crisi
com aquest, el Govern ha d’assumir la responsabilitat en un
moment difícil, la responsabilitat que comporta governar. El
Govern ha d’assumir la gestió d’aquesta situació difícil, però no,
no, Sra. Cabrer, el Govern no té obligació de presentar cap
pressuposts capitidisminuïts dient que són els seus pressuposts,
si no són els seus pressuposts, no ho són, i quan es produeix
aquesta situació el sistema, l’ordenament jurídic, té una fórmula
que ho canalitza cap a una altra banda, evidentment, se’ls diu
“pressuposts prorrogats”. Si PP i UM tenen un altre model que
entrin i que presentin la moció de censura perquè en un sistema
on el Govern governa sempre hi ha d’haver un govern que dugui
les regnes.

Crec que ja el moment no dóna per coverbos de condemnes
retòriques, de falses mocions de confiança anunciades i llevades
o de reprovar un o dos consellers cada setmana. Ara cada
setmana reprovarem un conseller. Acaben fent rialles. Presentin
la moció de censura o si realment troben, jo crec que ja en el
mes de novembre ho trob normal passat el Dijous Bo, que pels
mesos que quedin ho hagin de resoldre per les urnes, pareix
normal, deixin governar. Que han de fer propostes?
Naturalment. Que han de fer control al Govern? Naturalment.
Però, dir que s’han de presentar debats que no duen enlloc jo
crec que hi ha temes més importants per dur a aquesta cambra,
fins i tot dins una proposició no de llei, que un dels debats més
importants que té en el Parlament, és dir que vol o no vol
pressuposts, no, jo crec que el Parlament té coses més
importants a fer. En tot cas, és un debat important si es vol dur,
però dir que no vol els pressuposts no és cap gran debat dins cap
democràcia. Nosaltres volem pressuposts, ara, si es donen les
condicions d’uns de prorrogats no n’estam satisfets, però
tampoc no en feim un drama. 

El Govern tenia els pressuposts abans de 30 d’octubre, és
una falAlàcia que diu la proposició no de llei que no els tengués,
però per un càlcul tàctic de l’oposició o per divergències
ideològiques d’un model neoliberal molt poc confés en aquesta
tribuna, tot sigui dit, no hi ha les condicions per aprovar-se. A
mi la impossibilitat de compartir un diagnòstic del que necessita
el país i la constatació que no hi ha una majoria suficient per
aprovar uns pressuposts assumibles per al Govern que governa
no em sembla un motiu menor, com sembla que apunta la
proposició no de llei, diu “només perquè estan en minoria”; no,
no és perquè estigui en minoria és perquè no hi ha hagut
condicions per aprovar un pressupost, es podria aprovar un si hi
hagués disposició per part d’algun grup de l’oposició. No ens
n’hem trobada, no anem a encalçar de qui és culpa, no ens
n’hem trobada, anem al pressupost prorrogat assumint-ne,
evidentment, les conseqüències.

El segon punt ens parla d’un dèficit de debat. Bé, jo crec que
no importa passar molta pena perquè veig que en parlarem cada
setmana, per tant, debats en tendrem, no passin gens de pena,
debats tots els que vostès vulguin, però, sobretot perquè és un
retret també falAlaç. El debat dels pressuposts és el debat entre
el pressupost que vol un govern i el que vol o el que oferiria
d’alternatiu l’oposició. Si el Govern no es troba en disposició de
presentar el pressupost que ell voldria, té una opció
políticament, democràticament possible que és optar pels
prorrogats. No té obligació de gestionar els pressuposts que vol
l’oposició, o l’oposició dóna marge perquè el Govern presenti
els seus pressuposts o no li pot exigir que els presenti. No té per
què venir aquí el Govern a defensar el pressupost al qual
l’obliguen PP i UM només per donar a PP i a UM l’ocasió de
posar de volta i mitja el pressupost que ells mateixos provoquen.
Això crec que provocaria més confusió als ciutadans que no
aclarir qui és qui, i en democràcia estam obligats a remetre
missatges entenedors. 

Avui el missatge que més s’entén és que no hi ha condicions
per aprovar uns pressuposts de part d’aquest govern i com que
està en minoria ha d’anar als prorrogats. Això s’entén, qualsevol
altra cosa que sigui venir aquí amb uns pressuposts que són els
que vostès volen perquè no estam en disposició de presentar-ne
uns altres, crec que embullaria tothom respecte de quines són les
receptes d’aquest govern per afrontar la crisi. Cosa distinta és
que tengui la responsabilitat de continuar governant amb el
marge que tengui mentre vostès no presentin una moció de
censura. I el darrer diumenge de maig ens tornarem a veure per
saber quin és el model que pot tirar endavant.

La iniciativa també afirma que els pressuposts prorrogats
són perjudicials per als interessos dels ciutadans. Bé, és un
parer, a mi em sembla que uns pressuposts neoliberals podrien
perjudicar-los més. Jo crec que no se sosté que el pressupost de
2010 prorrogat és pitjor per als ciutadans que qualsevol,
qualsevol pressupost de l’any 2011 que aprovi aquest parlament,
sigui el que sigui. Jo crec que depèn. Que nosaltres presentaríem
un pressupost propi, és evident, que el preferiríem, però tampoc
no és cert que un pressupost prorrogat sigui tan negatiu o que no
doni marge al Govern. De totes maneres ja se’ns anuncia, ja ho
deia la Sra. Cabrer, ja ho hem llegit en els mitjans de
comunicació, que procurarà el Partit Popular i supòs que tota
l’oposició dificultar les modificacions de crèdit, dificultar
l’endeutament, està en el seu dret. Facin-ho. El que voldria és
més coratge a l’hora d’assumir la responsabilitat que això pugui
comportar, les dificultats de retalls que això pugui comportar i
la dificultat de gestió d’aquesta situació perquè ens fa la
impressió que vostès només posen traves per culpar el Govern
de les traves que han posat, i això si en general ens pareix molt
poc apropiat en els moments tan difícils que vivim ens sembla
una irresponsabilitat.

Diu la proposició també que la pròrroga demostra la feblesa
del Govern. Des del nostre grup pensam que demostra coratge,
no ja davant la feblesa sinó la impotència a la qual el vol reduir
l’oposició aprofitant ni més ni pus que la virulència de la
situació econòmica. Al nostre parer el que demostra és
l’extrema frivolitat com l’oposició planteja la reacció a la crisi
més greu que ha viscut occident des de fa dècades. Ens
plantegen uns debats formals sobre una pròrroga quan el que
vivim realment és el repte de garantir la despesa pública en
aquests moments tan difícils. Mentrestant -i no hi insistiré- el
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PP diu que gastem més i més, però cada vegada amb menys
ingressos. UM, com a mínim, va confessar en el darrer debat,
avui menys, que caldrà retallar despesa quan sap perfectament
que els seus membres en el Govern fins l’altre dia que
participaven trobaven que a Esports, que a Turisme, que a Medi
Ambient havien de gastar molt més del que gastaven, i nosaltres
hi estam d’acord.

Tots aquests debats ens deixen la sensació de no estar a
l’alçada. Estats sobirans avui estan contra les cordes, com ha
caigut i acaba de caure el Govern d’Irlanda, i aquí la resposta
del PP són exabruptes sobre com tracta, que el Govern és una
mena de país antidemocràtic o que vivim al mig del caos i de la
fallida tècnica. Jo crec que no transmetem la gravetat de la
situació i la necessitat d’afrontar-la des del sentit de
responsabilitat i des de la unitat de les forces democràtiques. 

Bé, Sr. Manera, tenc por que avui li toca a vostè ser
reprovat, bé, a vostè i al Sr. Llinàs perquè cada dia hi ha un o
dos. L’acusen de desinterès pel funcionament democràtic,
desinterès pel funcionament democràtic, sembla greu, però és
un retret tan greu que per desproporcionat crec que fa poques
pessigolles. Des del nostre grup li demanam que tiri endavant
amb sentit de la responsabilitat en aquesta hora difícil, que no
renegui mai d’arribar a un acord si és possible per aprovar uns
pressuposts tot d’una que hi hagi les condicions per fer-ho per
a l’any 2012, si és que troba interlocutors, però no esperi, i per
descomptat de cap manera segueixi l’exemple de mostra de
gestió que marcaren PP i UM l’anterior legislatura. Avui -ja ho
he dit- aquest govern quedarà condemnat, però alerta que la
condemna a la qual ells s’arrisquen no té res de retòrica.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Asistimos al debate de una proposición no de ley
cambiante, con una atormentada prosa que ha sido objeto de
varias modificaciones puesto que la que se presentó en primer
lugar el día 8 de noviembre fue modificada el 10 de noviembre,
y la del 10 de noviembre fue modificada el 19 de noviembre, y
la del 19 de noviembre ha sido modificada hoy, porque no hay
más tiempo porque sino habría aquí otra modificación, con lo
cual, lo primero que tenemos claro es que el grupo proponente
no tiene claro qué es lo que tiene claro, que se lían un poco, se
lían un poco. Dentro de todo esto vamos a ver qué es lo que hay.

Mire, vamos a debatir otra vez sobre tema presupuestario.
Puede que sea este año aquel año en que más va a debatirse en
esta cámara sobre materia presupuestaria, con la paradoja de
que va a haber una prórroga de presupuestos al ser imposible
llegar a un acuerdo, especialmente sobre el capítulo de ingresos.
El Gobierno propuso, mediante un proyecto de ley, la subida de
impuestos a las rentas más altas, mientras que el Grupo
Parlamentario Popular ponía como condición sine qua non para
aceptar el nuevo presupuesto que no haya subida a dichas rentas
más altas, y por supuesto tampoco se da ninguna alternativa
para una ampliación de los ingresos de nuestra comunidad
autónoma. Al contrario, recordaremos una y mil veces la
propuesta que el Sr. Montoro ha hecho de forma reiterada, que
lo que el Partido Popular pretende es volver atrás los últimos
acuerdos de financiación autonómica. Esa es la única política de
austeridad que se dicho por el Partido Popular a nivel central, y
aquí no se ha dicho prácticamente nada.

Por ello podríamos decir que el auténtico debate sobre los
presupuestos tuvo lugar la semana pasada, con ocasión de las
enmiendas a la totalidad del proyecto de ley presentado por el
Gobierno para subir determinados impuestos a las rentas más
altas. En ese debate pudimos escuchar los muy fundados
argumentos que dio el conseller de Economía y Hacienda para
defender el proyecto de ley, argumentos llenos de referencias a
las máximas autoridades económicas que coincidían, todas, en
la necesidad de exigir un mayor esfuerzo a aquéllos que más
tienen para aliviar el déficit de las finanzas públicas de forma
más solidaria. Frente a dichos argumentos la única cita de
autoridad que escuché por parte del Grupo Parlamentario
Popular fue una referencia al tío Gilito, que estuvo bien pero
que no aportó tampoco exceso de autoridad y de fundamento
para demostrar cuál era su posición.

Miren, señoras y señores diputados, en materia de
orientación presupuestaria y por lo que a cuestión impositiva se
refiere, aunque simplificando, debemos decir que hay dos
posturas: la de izquierda, que pretende que el sistema impositivo
sea fuerte y permita garantizar políticas sociales y solidarias, y
la de la derecha, que consiste básicamente en sostener que un
sistema de impuestos bajos suscita una mayor actividad
económica y genera una mayor riqueza, simplificando mucho,
lo sé, pero ésas son básicamente las dos posturas, que es lo que
se debatió aquí la semana pasada.

Pues bien, en esta crisis económica que estamos viviendo
hemos asistido a la gran quiebra de la postura de la derecha, del
sistema liberal capitalista, que demostró que la política del Sr.
Bush en Estados Unidos, idéntica en su esencia a la que
propugna el Partido Popular, estuvo en la causa de la crisis. La
crisis, las crisis del sistema liberal empobrecen a los ciudadanos
y especialmente a las clases medias y enriquecen a los más
ricos. Recordemos que el dinero, como materia que es, no se
destruye ni desaparece, sólo cambia de manos, y si no lo tienen
ni los bancos ni los ciudadanos de clase media, deduzcan quién
lo puede tener.

Y hemos asistido a la paradoja de que el sistema liberal para
salvarse ha corrido a pedir protección al papá estado, lo que ha
demostrado que el liberalismo económico puro es una estafa
mundial inviable como sistema, y para los agnósticos, para los
que no crean en ello, tenemos sobre la mesa de operaciones en
estos momentos a Irlanda, el tigre celta, con un impuesto de
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sociedades del 12,5% frente a una media europea del 27%. Tras
una época en Irlanda de rápido crecimiento y de deslumbrar a
los sanedrines de la ortodoxia liberal de la derecha pura, que lo
ponían como modelo y ejemplo, y alguno de nuestro país, cayó
en picado tras la quiebra de Lehman Brothers. Se han visto
obligados a ayudar a su sistema bancario con ni más ni menos
que 286.000 millones de euros, más del 170% del PIB irlandés.
Ése era el modelo que preconizaba el Partido Popular.

Mientras, por otro lado, países reconocidos por su alta
presión fiscal como son los países nórdicos, a penas han notado
los efectos de la crisis. Creo que tenemos indicios suficientes,
sin adentrarnos en mayores disquisiciones, para ver quién va por
el camino correcto. 

Es muy demagógico decir que hay que bajar los impuestos,
y muy ilusorio que ello produce más riqueza, y entre demagogia
e ilusionismo anda la posición económica del Partido Popular
con algún toque del tío Gilito en el caso de Baleares.

Miren, está absolutamente claro: con el voto contrario del
Partido Popular y Unió Mallorquina a la subida de impuestos a
las rentas más altas estaremos más lejos de salir de la crisis, un
paso más; no será imposible, naturalmente, pero estaremos un
paso más lejos, y desde luego no tiene sentido que se presenten
los presupuestos a este parlamento. 

¿Cuál ha sido la actitud del Partido Popular hasta ahora en
materia presupuestaria? Presupuesto del 2010: se recortó en 220
millones sobre el presupuesto del año anterior; el Partido
Popular votó que no. En julio se trajeron a este parlamento
medidas correctoras que redujeron todavía más el presupuesto,
103 millones; el Partido Popular votó que no. Para ajustarnos a
las directrices del ECOFIN y del Banco Central Europea hay
que recortar ahora 183 millones más que se han querido
compensar con 60 millones de ingresos con el proyecto de ley
de aumento de impuestos; el Partido Popular ha votado que no
a esos 60 millones. En resumen, ni están de acuerdo con la
austeridad y el recorte ni están de acuerdo con la ampliación de
ingresos. No parece una actitud de consenso; como ya he tenido
ocasión de decirles otras veces, ningún viento es favorable para
quien no sabe a dónde va.

Miren, de lo que se trata en definitiva con esta proposición
es de trasladar una imagen de gobierno débil. Vayamos pues a
las alusiones que se hacen sobre la debilidad del Gobierno.
Miren, la fortaleza o la debilidad de un gobierno son criterios
relativos; aquí no hay números atómicos que nos permitan
medir cuál es esa fortaleza o debilidad ni hay otros criterios
objetivos, así que siempre hay que decir que un gobierno es más
débil que o más fuerte que. En democracia siempre gobiernan
los que unen más fuerzas, siempre, y a veces no son partidos
que más diputados tienen por separado; el Grupo Parlamentario
Popular evidentemente tiene más diputados que el Partido
Socialista, y sin embargo no gobierna; luego es más débil, salvo
que me digan que no gobiernan porque no quieren, esa sería otra
historia.

Pero vayamos al fondo todavía más. El Partido Popular
obtuvo 28, si quieren 28 más 1, diputados gracias a su líder
Jaume Matas. ¿Creen que si los ciudadanos hubieran sabido a la
hora de votar lo que supieron después habrían votado igual? No
se jugó limpio, como acredita tanto asunto de los que prefiero
no hablar.

(Remor de veus)

En el otro lado, el Gobierno..., el Gobierno, que empezó con
un apoyo de mayoría absoluta pero que ahora está en minoría,
¿por qué está en minoría?, porque en un momento determinado
prefirió, como se suele decir, honra sin barcos que barcos sin
honra o, lo que es lo mismo, gobernar con dignidad aunque
fuera en minoría. Esto es lo que sucedió. El Partido Popular ha
dicho de forma reiterada que si le hubiera pasado a él no habría
sacado a Unió Mallorquina del gobierno, se ha dicho; para los
que tenemos memoria ya sabemos cómo y por qué el Partido
Popular, el Sr. Cañellas concretamente, sacó a Unió
Mallorquina de su gobierno. En cualquier caso son opciones,
son opciones distintas. Los ciudadanos valorarán la diferencia;
nosotros cumplimos con explicarla y de ahí parte la debilidad
parlamentaria, pero de ahí también parte la fuerza ética de este
gobierno, no lo olviden.

¿Y por qué no se interpone una moción de censura? Por pura
debilidad, por pura debilidad. Tenemos en la oposición un grupo
parlamentario débil, del que se le van los diputados por no estar
conformes con su línea política, y los que quedan es notorio que
están discutiendo los unos con los otros incluso en públicas
ruedas de prensa. Eso es debilidad. Más circunstancias que
acreditan su debilidad: resulta que el presidente del Grupo
Parlamentario Popular es extraparlamentario, y esa
circunstancia es pura debilidad en tanto que pudiendo formar
parte de este parlamento no se atreve a entrar por puro miedo
escénico ni se atreve a liderar su grupo parlamentario en esta
cámara.

(Més remor de veus)

También es debilidad no poder formalizar alianzas estables
con nadie en esta cámara. Todo el mundo sabe...

(Continua la remor de veus)

...y es notorio..., que una de las condiciones que podían
permitirles una mayoría importante tras las elecciones..., todo el
mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe... Espérese, ya será
candidato, tranquilo, le hemos de cuidar, le hemos de cuidar.

(Contina la remor de veus)

Todo el mundo sabe..., todo el mundo sabe... (...) no me dan
miedo...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez..., Sr. Diéguez, centri’s en la..., centri’s en la
iniciativa. Gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, gracias. Nos centraremos, nos centraremos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats..., senyors diputats... Sr. Flaquer...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

En cambio nosotros sí que queremos al Sr. Rodríguez para
Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, no entri en discussió.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Bueno, vamos a seguir. Miren, también es debilidad no
poder formalizar alianzas estables con nadie en esta cámara.
Todo el mundo sabe y es notorio que una de las condiciones que
podían permitirles, de cara a una futuro, una mayoría importante
al Partido Popular tras las elecciones es que Unió Mallorquina
no alcance representación parlamentaria, está en todos los
periódicos. En estas circunstancias lo tiene muy mal para una
alianza estable con un partido al que desean su desaparición de
las instituciones, aunque cosas más raras hemos visto.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, s’ha de centrar...

(S'escolta una veu de fons que diu: Bravo!; aplaudiments i
petit aldarull a la sala)

...en la iniciativa.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estoy tratando de explicar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyors diputats i diputades.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Estoy tratando de explicar por qué el Gobierno es más fuerte
que la oposición porque la moción habla de debilidad del
Gobierno, y estoy diciendo que el Gobierno no es débil sino que
la oposición es más débil todavía.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez...

(Continua la remor de veus)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues bien... No, interrumpid, yo seguiré.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Diéguez, ha d’acabar perquè se li acaba el temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, pero me han interrumpido tres veces o cuatro, necesito
seguir. 

Por eso cada vez que los vemos votar juntos, convirtiendo a
otro grupo parlamentario en palanca de su utilidad política, y
encima se aplauden, nos sorprenden. 

Miren, desde luego este no es un gobierno con mayoría
absoluta -y con esto acabo-, todos lo sabemos, pero es un
gobierno más fuerte que la oposición. A partir de ahí podemos
jugar con los comparativos como quieran. Si quieren decir que
éste es un gobierno débil, completaremos diciendo “frente a una
oposición más débil”. Es verdad que el Grupo Parlamentario
Popular podrá disponer, gracias a UM y ocasionalmente, de una
aritmética parlamentaria que le permita ganar las votaciones,
pero eso no es fuerza. Fuerza es gobernar, y el Partido Popular
no sólo no gobierno sino que ni siquiera lo intenta, consciente
de su mayor debilidad.

Su único poder es el del bloqueo, el de impedir que salgan
cosas adelante, su poder es el del no. En resumen, y finalizo,
todo el mundo sabe por qué este gobierno quedó en minoría.
Hemos preferido...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

...hemos preferido una ética a la aritmética, y el Grupo
Parlamentario Popular dice que es un gobierno débil y se
equivoca; lo que es, es un gobierno honrado y que esté en
minoría por ser un gobierno honrado. 

Nada más, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Sra. Cabrer...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Suárez, Sr. Alorda i Sr. Diéguez, quin “paperillo”!, però quin
“paperillo”! Quién los ha visto y quién los ve en esta cámara!
Quién los ha visto y quién los ve! 

(Aldarull a la sala)

Primer vull donar les gràcies al Grup d’Unió Mallorquina i
al Sr. Melià perquè compartim íntegrament la seva intervenció.
Un govern plegaria en condicions normals, és una situació molt
greu i és insòlit, Sr. Melià, efectivament, el que està passant en
aquesta comunitat autònoma, l’única de tota Espanya. 

Però començarem dient els que han fet avui aquest “quién
los ha visto y quién los ve”. La Sra. Suárez..., Sra. Suárez, el
que és confús i difús són els nombres de l’any que ve, això és
confús i difús, i això és el que s’està vetant en aquesta cambra.
L’any que ve tendrem un pressupost, suposam, per les xifres
globals que ha donat el conseller, un 5,4% menys que el 2010,
perquè ens obliguen per qüestions de dèficit. Jo deman d’on es
retallarà; no ho podem saber, no podem conèixer les partides
pressupostàries. Això és la situació confusa i difusa en què es
troba aquesta comunitat autònoma en un moment d’una greu
crisi econòmica.

(Remor de veus)

I vostè diu que nosaltres tenim incapacitat per ser
alternativa. Jo crec que qui té incapacitat per governar són
vostès, no nosaltres per ser alternativa, vostès per governar, i
això és el que s’està veient per desgràcia en aquesta comunitat
autònoma.

Sr. Alorda, no confongui més l’opinió pública. Vostès fan
una espècie de xantatge institucional, vostès poden presentar el
projecte de llei de pressuposts que vulguin, que vulguin, perquè
aquí el Parlament ja s’ha pronunciat i ha dit que no a la pujada
d’imposts, i vostès han de respectar el Parlament de les Illes
Balears, i després tenen una obligació, que és presentar la Llei
de pressuposts amb el que diu el Parlament, respectant el
Parlament. I el Partit Popular li ha fet un oferiment, que el
podem signar els 28 diputats, dient que ens abstendrem, que no
presentarem cap esmena. Què més vol un govern?, què més vol?
I ens fan uns no-ningú, ens insulten, és una situació realment
tremenda. Vostès diuen si no hi ha obligació legal; clar que hi
ha obligació legal de presentar un pressupost, ho diu la Llei de
finances clarament. Hi ha una obligació recalcada, recollida i
estudiada per professors d’universitat. Jo els mostrat els meus
articles, n’hi he demanat un, un que digui el contrari. No me’n
poden mostrar cap perquè cap, cap no dirà que no hi ha aquesta
obligació legal. 

Una altra cosa són les possibilitats d’exigir-ho: recurs
d’inconstitucionalitat o recurs contenciós administratiu o recurs
d’empara; això és el que s’estudia, però evidentment en la
situació en què ens trobam jo crec que no és com per anar en
aquest moment al recurs d’empara al Tribunal Constitucional,
encara que seria el que pertocaria.

I ens preocupa molt, ens preocupa molt que parlin tant
d’Irlanda. Ens preocupa molt, sincerament, eh?, perquè sobretot
quan escoltam el Sr. Rodríguez Zapatero que diu que estam
malament, realment és per posar-se a tremolar, perquè quan ell
reconeix això, amb les mentides que ha estat dient durant res
anys, és que la situació..., ens preocupa, ja dic, que la compari
amb Irlanda i esper que Espanya no arribi a segons quina
situació.

Sr. Diéguez, els canvis a una proposició no de llei és legal.
Vostè mateix ha volgut reprovar el Sr. Bauzà, vostè mateix, que
ni tan sols forma part d’aquesta cambra parlamentària. 

(Remor de veus)

Però sap què no és legal? El que no és legal és no voler
presentar el projecte de llei de pressuposts en aquesta cambra.
Això sí que no és legal. Ara, fer canvis a una proposició no de
llei sí que és legal i vostè mateix ha fet recentment canvis a una
proposició no de llei.

Jo li dic, Sr. Diéguez, que ha vengut aquí a donar-nos unes
lliçons magistrals, que no és el que volem els ciutadans, no
lliçons magistrals, volem solucions, ho he dit abans i ho reiter.
I per descomptat que ens donin lliçons de transparència, Sr.
Diéguez, menys, i em vull contenir en aquest tema, però no ens
doni cap lliçó de transparència.

El debat de la pujada d’imposts, Sr. Diéguez, ja el vàrem
tenir, i aquesta cambra legítimament es va pronunciar sobre
aquesta pujada d’imposts, i vostès l’han de respectar i després
complir amb la seva obligació.

Vostès diuen que són més forts que l’oposició. Jo crec que
ara amb la votació veurem qui és més fort que qui, Sr. Diéguez,
però el problema és que estam davant una situació insòlita,
davant l’única comunitat autònoma de tot Espanya que no
presenta el pressupost i no estam amb una pròrroga normal. És
que vostès diuen que prorrogar és el normal; prorrogar és el
normal en dos casos: si es rebutgen els pressuposts o si no
entren en vigor dia 1 de gener perquè entrin el febrer o entrin el
març, però no perquè un govern s’hi negui. Això sí que no està
previst. 

En definitiva, senyores i senyors diputats, ens demanam per
què, per exemple, en el Consell Insular de Mallorca la Sra.
Armengol ens ha donat còpia del pressupost i no ha tengut cap
problema a mostrar els nombres del Consell Insular de Mallorca
encara que puguin ser difícils. Què passa en aquest govern?, és
que ens comença a preocupar enormement aquest ocultisme
sobretot venint de l’esquerra, que sempre du la medalla de la
transparència. Què passa?, què tenen aquests nombres que no
podem saber què passarà als nostres comptes públics l’any que
ve?
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Jo l’únic que vull dir per finalitzar és que si el Partit Popular
no hagués presentat el projecte de llei de pressuposts ens tirarien
ous, s’encadenarien i ens farien manifestacions davant la seu,
traurien tota la seva artilleria. Evidentment quan ho fa l’esquerra
pareix que ho fa bé. Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabades les intervencions, procedirem a la
votació.

Passam a votar i votam.

Vots a favor de la proposició, 29; vots en contra, 24.

Per tant queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
5607/10.

(Aplaudiments)

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 5605/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern de les Illes Balears.

A continuació debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5605/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
política educativa del Govern de les Illes Balears. 

Pel Grup Parlamentari Popular, per defensar la proposició no
de llei, té la paraula...

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Sra. Presidenta, li demanaria, apelAlant l’article 68 del
Reglament de la Cambra, que es pogués ajornar aquesta
proposició no de llei per al plenari de la setmana que ve i així
modificar l’ordre del dia d’avui. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada. Hi ha assentiment dels diferents
portaveus? Sí? D’acord. Per tant quedaria ajornada la
Proposició no de llei RGE núm. 5605/10.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional
contra la Violència de Gènere.

Senyores diputades, senyors diputats, hi ha un acord de tots
els portaveus perquè es llegeixi, com és normal per aquestes
dates en aquest Parlament, una declaració institucional en contra
de la violència contra les dones.

Per tant la llegirem en aquests moments. El Sr. Secretari té
la paraula.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència de Gènere.

Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a
la conscienciació colAlectiva de la ciutadania contra la violència
de gènere, instant la població en general a participar en tots els
actes que s’organitzin per commemorar aquest dia; no podem
consentir que aquesta situació segueixi mantenint-se i hem de
posar, tots i totes, la nostra més enèrgica obstinació a trencar
aquesta dinàmica criminal, i protegir les víctimes. Totes les
víctimes.

En aquest dia, les dones i homes que formem part d’aquest
parlament i que representem tota la ciutadania, volem mostrar
el nostre reconeixement al coratge i la valentia de tantes dones
que, dia a dia, aconsegueixen superar la por i les barreres -
psicològiques, socials, familiars, religioses...- aixecades al llarg
dels segles de dominació masclista, per rebelAlar-se contra el seu
maltractador i portar-lo davant la justícia.

Des del convenciment que avui tenim, més que mai és
necessària la complicitat de tots els homes i dones d’aquest país
per lluitar contra aquesta violència. Perquè el problema és de
tots i totes no només de les víctimes; és també de tota la
societat, el deure de denunciar-lo. Si davant una agressió girem
el cap i callem, estem colAlaborant a crear espais d’impunitat per
als agressors i a incrementar el sofriment de les víctimes, en la
seva majoria dones però també dels seus fills i filles.

En el que va d’any, 60 dones, 2 a la nostra comunitat, i 4
nens i nenes han estat assassinats per violència masclista. I es
calcula que, aproximadament, 800.000 nens sofreixen, en el seu
entorn i amb gran intensitat, la violència de gènere. Aquests
menors necessiten una protecció especial i el suport de tota la
ciutadania per sortir de l’espiral de violència que sofreixen, han
sofert o sofriran.

Sabem que els nens i nenes que creixen en llars on es viu la
violència de gènere pateixen seqüeles que poden durar-los tota
la vida. Disminució del rendiment escolar, insomni, malsons,
fòbies, ansietat, agressivitat..., són només alguns dels símptomes
que presenten els i les menors que han conviscut amb aquesta
xacra. A més, l’aprenentatge de models violents i rols de gènere
erronis poden conduir-los a repetir aquestes conductes, tant en
el paper de víctima com en el d’agressor, amb la consegüent
reproducció de la violència de gènere.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que va ser
aprovada en el Congrés dels Diputats per tots els grups polítics,
no només protegeix les dones, sinó també aquestes víctimes
infantils de la violència de gènere.
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El passat mes d’abril, el Govern d’Espanya va promoure
destinar un pressupost específic per a la prevenció i protecció de
les víctimes infantils de la violència de gènere i va elaborar un
Protocol d’actuació per a les comunitats autònomes, que ara
aquestes han d’engegar de manera urgent. A la nostra comunitat
autònoma, el desembre del 2009 s’aprovà el Protocol
interinstitucional de detecció, prevenció i atenció de la violència
masclista i en casos d’atacs sexuals de les Illes Balears, en el
qual han participat més de 18 institucions públiques.

Però no n’hi ha prou amb la protecció institucional, per més
que aquesta existeixi i sigui cada vegada major: la denúncia és
l’única porta per engegar tot el sistema de protecció, tant per a
les dones com per a tot el seu entorn. I aquest any assistim a un
trist escenari: la majoria de les dones assassinades no havien
denunciat els seus maltractadors i, per tant, no havien pogut ser
protegides. El silenci és el millor còmplice dels maltractadors
perquè els proporciona la total impunitat i una àmplia llibertat
per cometre els seus brutals actes. Per això és tan important la
denúncia dels agressors.

Des del Parlament de les Illes Balears volem fer una crida a
la consciència de tota la ciutadania d’aquest país per mobilitzar-
nos contra els maltractadors, perquè no trobin cap escletxa
d’impunitat per als seus terribles actes.

I tot això amb la lleialtat i corresponsabilitat de totes les
administracions, amb la unitat de totes les forces polítiques
contra el maltractament, amb el Poder Judicial aplicant la Llei
Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència
de Gènere i amb l’esforç i compromís de tots aconseguirem
eradicar la violència de gènere.

A la seu del Parlament, a 23 de novembre del 2010.”

(Aplaudiments a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats.

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