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Declaració institucional del Dia Universal de la Infància.

LA SRA. PRESIDENTA:

En primer lloc, sotmetrem a consideració de la Cambra la
declaració institucional del Parlament de les Illes Balears amb
motiu de la celebració del Dia Universal de la Infància.

Sr. Secretari primer, vol llegir la declaració institucional.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Sí, Sra. Presidenta.

“Declaració institucional del Dia Universal de la Infància.

El 20 de novembre de 1959, l’Assemblea General de les
Nacions Unides va votar la resolució en què es proclamava la
Declaració Universal dels Drets dels Infants. Trenta anys
després, el dia 20 de novembre de 1989, l’Assemblea General
de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de

l’Infant, document marc que estableix de manera jurídicament
vinculant els drets dels infants i adolescents menors de 18 anys
en tot el món. És per això que es va establir el 20 de novembre
com a Dia Universal de la Infància.

Del conjunt de la població de les Illes Balears, 216.332 són
nins i nines, és a dir, el 19,94% de la nostra població són
menors de 18 anys i estan acollits, en conseqüència, a la
Convenció sobre els Drets dels Infants.

El Parlament de les Illes Balears es reafirma en els principis
de la Declaració Universal dels Drets dels Infants i de la
Convenció sobre els Drets dels Infants que considera que els
menors han de ser subjectes de ple dret i objecte de protecció.

El Parlament de les Illes Balears es compromet a garantir
que els menors de les Illes Balears puguin gaudir dels drets
civils, polítics, econòmics, socials i culturals reconeguts a la
Declaració Universal dels Drets dels Infants, a la Convenció
sobre els Drets dels Infants així com als acords internacionals
ratificats per l’Estat espanyol i la resta de l’ordenament jurídic.
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El Parlament de les Illes Balears treballa per garantir que els
infants rebin els serveis bàsics, salut, educació i protecció , entre
d’altres, independentment del seu origen ètnic, religió, nivell
econòmic o discapacitat.

El Parlament creu indispensable promoure mesures de
protecció contra l’explotació, la violència i l’abús dels menors
i accions que palAliïn els efectes de la crisi, l’exclusió i la
pobresa sobre els més vulnerables així com actuacions
mediambientals que els permetin desenvolupar-se en un entorn
saludable.

El Parlament de les IlLES Balears, conscient que la nostra
infància és la garantia del nostre futur, es compromet a
continuar implicant-se activament en la tasca de millora i
promoció de la població infantil i adolescent de la nostra
comunitat, i assegurar el seu ple desenvolupament físic, mental
i social i la lliure expressió de les seves opinions.

Parlament de les Illes Balears, a 30 de novembre de 2010.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Puc considerar aprovada per assentiment aquesta declaració
institucional? Sí? Doncs, queda aprovada.

(Aplaudiments)

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

I.1) Pregunta RGE núm. 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.

La primera pregunta, ajornada de la sessió anterior, és
relativa a condicions que reuneix el Museu de Menorca com a
centre museístic. La formula el diputat Sr. Josep Simó Gornés
i Hachero del Grup Parlamentari Popular.

Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa unes dues
setmanes compareixia vostè a la Comissió d’Educació per
respondre una bateria de preguntes arran de les notícies que
deien que les colAleccions del Museu de Menorca patien aquesta
falta d’aire condicionat. Al meu entendre vostè va minimitzar el
problema en les seves respostes, però paralAlelament també
anunciaven vostès el traspàs de la gestió d’aquest centre al
Consell Insular de Menorca. Dins aquest context, pensa vostè
que el Museu de Menorca reuneix actualment les condicions
necessàries per complir amb la seva funció?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè bé diu dia 11 vàrem
poder debatre a comissió una sèrie de preguntes que vostè feia
sobre aquest tema, crec que havien quedat, més o menys, clares
quines eren les postures de la conselleria, però no tenc cap
inconvenient a fer-ho també en el Ple que és com toca fer-se.
S’ha de dir que el responsable és el Ministeri de Cultura i que,
per tant, és el ministeri qui estableix les condicions generals i fa
tancar o obrir els museus. Per tant, això és un tema que va
quedar clar ja en el seu moment.

Per una altra banda, li he de dir que, tot assumint les
deficiències que vostè i jo debatérem, el problema se centra
exclusivament a un tema de climatització en el Museu de
Menorca. No vull dir amb això que sigui poca cosa, però s’ha de
dir que és el museu que es troba en millors condicions de les
Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Gornés, vol fer ús de la paraula?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, iniciar el traspàs
d’un centre i d’altres, com la biblioteca pública o l’arxiu històric
com dic, però especialment el Museu de Menorca d’un centre
amb greus problemes és traspassar un problema a una altra
administració, a una altra institució. Nosaltres sempre hem dit,
el Partit Popular ha dit que defensa el traspàs d’aquesta gestió,
fa molts d’anys que o bé per iniciativa pròpia amb suport a
iniciatives d’altres grups polítics, donam suport al traspàs de la
gestió d’aquest centre, però volem que sigui un traspàs amb les
condicions adequades per tal que la institució que hagi de rebre
aquest centre no es trobi amb un problema més greu del que ja
hi ha.

Ens preocupa moltíssim que el Ministeri de Cultura no hagi
compromès la partida necessària per a l’any que ve per tal
d’afrontar el principal problema que és l’aire condicionat
d’aquest centre. Un museu no pot conservar si no reuneix les
condicions necessàries de climatització i això, Sr. Conseller,
crec que vostè ho hauria de reconèixer i fer veure al Ministeri de
Cultura que és imprescindible, que és necessari que comprometi
aquesta inversió per a l’any que ve per tal que el Consell Insular
de Menorca pugui assumir amb les condicions necessàries la
gestió d’aquest centre, com ho han aconseguit les altres illes.
Mallorca i Eivissa, com vostè sap, han aconseguit les inversions
compromeses pel Ministeri de Cultura i Menorca, no sabem
molt bé per quina raó, no ha estat així.
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Per tant, jo entenc que de la compareixença que va tenir
vostè a la darrera comissió o bé ignorava la situació de
deficiències greus d’aquest museu o bé no ens va dir tota la
veritat o tot el que sabia. Sr. Conseller, s’ha de clarificar aquesta
situació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

... i l’instam que faci tot el possible davant Madrid per tal
que això vengui amb les condicions necessàries. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que va quedar molt clar quin
era el plantejament del ministeri. Ahir mateix es publicava que
Balears és la quarta comunitat autònoma que més inversió té
aquest curs o aquest any pròxim i, per tant, es veu la sensibilitat
del ministeri. També s’ha de dir que el 2003-2007 a les Illes
Balears en infraestructures es varen gastar 10 milions, el 2007-
2011 seran al voltant de 20 milions, li puc dir d’on, a l’Arxiu del
Regne, La Llonja, el Museu de Mallorca i el Museu d’Eivissa.
També li vaig recordar que a la inauguració de l’any 98 la
ministra d’aquell moment, la Sra. Aguirre, va dir que arreglaria
tots els problemes de climatització i del 98 fins ara ha passat
molt de temps i també li he de dir que, evidentment, aquest
museu és el que es troba en més bones condicions. 

Quant als informes li he de dir que he rebut un escrit,
directament del museu, que em diu que tot el que s’ha publicat
és una informació que ni és certa ni està contestada ni tenim
notícia que el manifestant ni ni el periodista que signa l’article
hagi vengut a visitar el museu. Vostè em mostra això i jo li
mostr una cosa firmada per tots els que fan feina en el museu,
tots. Vostè ..., bé, miri, aquí li ho mostr, firmat per totes les
persones que fan feina en el museu. Bé, idò, vostè em dirà el
que vulgui, em treu qüestions de premsa i jo li trec qüestions
amb noms i llinatges de les persones que fan feina en el Museu
de Menorca. Per tant, aquí li ho deix.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 5753/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació de la directora de
l'IES Pau Casesnoves d'Inca.

La següent pregunta, també ajornada de la sessió anterior, és
relativa a actuació de la directora de l’IES Pau Casasnoves
d’Inca, que formula la diputada Sra. Isabel Llinás del Grup
Parlamentari Popular.

Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia. La veritat és que a aquestes alçades de la legislatura ja no
ens pot sorprendre res. Vàrem saber fa uns dies que la directora
d’un centre escolar va manipular de manera vergonyosa la resta
de membres del claustre escolar del seu centre i va començar
una creuada contra el president del Partit Popular, per unes
manifestacions que va fer a una ràdio, convocant a una
manifestació la resta del personal docent dels centres escolars
de les nostres illes. Què pensa fer el Govern en contra de l’ús
pervers de les eines d’un centre d’educació amb finalitats
polítiques per part d’una funcionària?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Les meves declaracions, quan vaig tenir coneixement dels
fets, varen ser clares, vaig dir que actuaria amb rigor, amb
serietat i investigaria el tema i actuaria en conseqüència. Això
és un tema que és molt sensible, també vaig dir, dins la societat
de les Illes Balears i, per tant, s’ha de veure com a tal. També
s’ha de dir que he tengut, he parlat directament amb la directora,
l’inspector ha anat al centre i també hi haurà una reunió amb la
directora general. Li puc assegurar que la directora no va
promoure res, va ser un sector de dins el claustre, concretament
molt sensibilitzat pels temes de la llengua, que va dur el tema al
claustre.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Llinàs?

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en aquestes
manifestacions vostè també va dir que qui havia provocat
aquesta actuació va ser el mateix Partit Popular. Els polítics i els
funcionaris, tots, el que hem de fer és acatar i aplicar la llei
vigent en el moment igual que els ciutadans també ho fan, els
professionals de la docència també, i convocar una manifestació
en contra del president d’un partit polític legalment constituït i
que té la majoria de representats d’aquest parlament just perquè
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políticament no es pensa igual, això, Sr. Conseller, està molt
mal fet i per si no ho saben, la resta dels membres d’aquesta
cambra, la persona que ha instigat això és la dona d’un conseller
bota barreres i diu molt poc del tarannà democràtic d’aquesta
persona. L’ús d’un centre escolar com a plataforma política no
és bo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Qui vulgui fer política que sigui valent, que es presenti a
unes eleccions i el poble decidirà, la resta és covardia. I per
acabar, el que és més lleig i fa més vergonya és el silenci i la
connivència del Govern, d’aquest govern i de la resta de partits
d’aquesta cambra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Un mica de silenci.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Nosaltres hem de ser garants de la llibertat de pensament i
d’opinió de les dones i els homes d’aquesta terra, però amb les
eines democràtiques que tenim, no utilitzant de manera sibilAlina
la plataforma d’una escola o d’un institut. Això, senyores i
senyors diputats, és un fet lamentable i des d’aquí volem
denunciar el silenci innecessari i còmplice d’aquest govern i de
la resta de partits polítics d’aquesta cambra. I esperam que sigui
sancionada amb les eines de les quals disposa l’administració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, una mica de silenci. Sr. Diputat!

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

Per favor, si hi ha temps li agrairia que no me’l comptàs.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, continuï.

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

D’acord. Li volia dir que aquí s’han d’analitzar dues coses
en qüestió de fons i en qüestió de forma. En qüestió de fons,
s’ha de dir que els centres habitualment fan actuacions com
aquestes, habitualment, habitualment, per exemple, el Dia de la
No Violència i la Pau fan actuacions. Perdoni. El dia que han de
recollir roba, llibres per enviar ..., també ho fan. Fan actuacions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

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

Això és política?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

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

Clar que és política. Defensar ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, una mica de silenci. Una mica de silenci.
Senyors diputats, senyores diputades, està en l’ús de la paraula
el Sr. Conseller. Escoltin, per favor.

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

Defensar el medi ambient també és política, per tant, també
ho fan. Per tant, en la forma jo puc entendre que hi hagi
sensibilitats que es puguin expressar dins un centre o en
qualsevol lloc i, per tant, es pugui analitzar i fer actuacions que
s’han fetes en moltes altres ocasions. Si no parlàssim del català
no hi hauria cap problema. Si parlàssim d’altres temes seria que
sí. Però, això s’ha de tenir en compte. En el fons ho puc
entendre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

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

En la forma, no. En la forma, no. Hi ha altres coses que es
poden millorar, i això els directors ho saben i saben
perfectament que si han de fer una sortida al carrer han de
complir unes condicions determinades, els alAlots no poden
sortir sense permís, hi ha unes autoritzacions que s’han de fer
per part de l’administració, hi ha tota una sèrie de coses. Això



5202 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 120 / 30 de novembre del 2010 

 

s’arreglarà i es farà, i saben perfectament ells que no han d’anar
a fer una manifestació externa al centre. Es poden fer, això és
una cosa que ha sortit a nivell de claustre de professors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

Però, una cosa és el fons i una altra cosa és la forma, que és
millorable. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llinàs.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

I.3) Pregunta RGE núm. 5860/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la Llei de la bona administració i del
bon govern.

Passam ara a la tercera pregunta RGE núm. 5860/10, és
relativa a la Llei de la bona administració i el bon govern. La
formula la diputada Sra. Rosa Maria Alberdi del Grup
Parlamentari Socialista.

Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Conseller Moragues, com bé sap avui treballarem aquí,
en aquest parlament, discutirem la llei de publicitat institucional
que confio que aprovem amb un ampli consens. Fa dies vàrem
aprovar la Llei del sector públic, que aquesta sí la vàrem
aprovar amb un amplíssim consens. Les dues lleis, juntament la
del bon govern i la bona administració, formen l’eix vertebrador
del projecte del Govern per dotar d’eines legislatives aquesta
comunitat autònoma que permetin dues coses cabdals: primer,
fer de l’administració pública un servei més eficaç i més
transparent, i segon, posar totes les prevencions, tots els
obstacles que facin que no hi hagi malbaratament de recursos i
per descomptat no hi hagi corrupció. 

Dintre de pocs dies, la llei del bon govern i la bona
administració ja està en tràmit parlamentari, la discutirem en
aquest ple i en comissió, però a mi m’agradaria si pogués
avançar-nos els seus trets més importants perquè tinguem
coneixement sobre què ens pot aportar aquesta llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Moragues, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com saben molt bé
vostès, aquesta llei intenta actualitzar i vincular les idees i les
normes sobre la bona administració i el bon govern i vol donar
cobertura legal als valors de gestió que es varen començar a
implantar en aquesta comunitat autònoma a partir del primer pla
de qualitat, ja fa algunes legislatures, i que s’ha reforçat i
ampliat especialment durant aquesta legislatura amb l’aprovació
del segon pla de qualitat de les administracions públiques que
introdueix elements emergents que altres governs i altres
administracions més innovadores en la resta del país ja han
posat en pràctica. 

Així, la llei s’estructura en dues grans àrees: l’àrea de la
bona administració i del bon govern. Breument intentaré
enumerar els valors principals d’aquesta llei. En primer lloc, un
compromís amb el servei a la ciutadania i amb la participació
ciutadana, i per garantir aquest dret a la informació
administrativa, la llei regula la participació ciutadana i la inclou
dins les agendes polítiques. L’orientació d’objectius i de
resultats també per tal de determinar l’eficàcia de l’acció
pública al servei de la societat. El concepte de transparència per
garantir l’accés de la ciutadania a la informació sobre tots els
aspectes que afecten la gestió pública i els seus responsables. 

En quart lloc, la coordinació i la cooperació per poder fer
possible, des de l’interior de cada una de les administracions
públiques, el desenvolupament de la gestió del govern multi
nivell d’acord amb la realitat del nostre estat i amb els principis
de la “governança” de la Unió Europea. 

En cinquè lloc, la qualitat dels serveis introduint i impulsant
els principis i les eines de gestió d’una manera general i
sistemàtica i vinculant-les als resultats que han de ser avaluats
i avaluables permanentment. 

En sisè lloc, la millora del marc regulador a través del
compliment efectiu de les directives europees per fer més fàcil
el desenvolupament de les actuacions empresarials i ciutadanes
simplificant les càrregues administratives. 

En setè lloc, la responsabilitat, ús racional dels recursos
públics i rendició de comptes per tal de facilitar un ús més
eficient i responsable dels recursos que els són confiats per la
ciutadania, per açò la llei preveu dissenyar i avaluar les
intervencions públiques. 

En vuitè lloc, introduïm el concepte d’integritat per
assegurar un alt nivell de bones pràctiques. 

I finalment, el principi d’accés i proximitat per fer possible
l’accés telemàtic als registres i rebre els serveis senzills i
pròxims en desenvolupament del que coneixem com a
administració electrònica.

Gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula? Tengui en
compte que no li podrà respondre el conseller ja que ha exhaurit
el temps.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Sra. Presidenta, gràcies. Només encoratjar-lo, conseller,
que aquesta llei també trobi el màxim consens perquè aquesta
comunitat autònoma la necessita, necessita aquestes eines
legislatives que ens permetin lluitar contra el que han estat
xacres fonamentals, però sobretot donar un millor servei a la
ciutadania.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 5863/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a suport a les víctimes de
violència de gènere.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 5863/10,
relativa a suport a les víctimes de violència de gènere. La
formula la diputada Sra. María Luisa Morillas del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Morillas, té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, señoras diputadas,
señores diputados. La semana pasada se conmemoró el Día
Internacional contra la violencia de género, en ese día se
visibiliza con diferentes actos el drama que supone la muerte de
tantas mujeres por la violencia machista. También se impone la
necesidad de que cada vez más las administraciones públicas se
impliquen para luchar y erradicar esta lacra de nuestra sociedad.
Recientemente la Conselleria de Interior e Innovación del
Govern balear ha presentado el Proyecto Iris, proyecto que
pretende dar apoyo mediante un sistema de alerta a las víctimas
de la violencia de género. Sra. Consellera de Interior e
Innovación, mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo estará
plenamente operativo el Proyecto Iris de autoprotección a las
víctimas de violencia de género?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com ben bé
explicava el projecte IRIS, que és una iniciativa de la conselleria
mitjançant el Servei d’Emergències de l’112, va néixer davant
la detecció de telefonades fetes per dones que en aquells
moments es quedaven callades, que no parlaven o que se’ls
tallava la comunicació i sobre les quals hi havia sospites d’una
agressió per violència de gènere, ja que en alguns casos se
sentien remors o crits de fons. 

Es tracta, aquest projecte IRIS, d’un projecte pioner a tot
l’Estat i que de manera sintètica consisteix a gestionar una base
de dades de víctimes de violència de gènere on hi constarà el
telèfon i l’adreça de cadascuna d’aquestes persones i, d’aquesta
manera, cada vegada que una dona telefoni, d’aquestes que
hagin estat enregistrades en aquest llistat, a l’112 des de casa
seva, el Centre d’Emergències sense més informació sabrà que
aquesta trucada pot tenir a veure amb una agressió i ho
notificarà d’aquesta manera als organismes que s’han de
mobilitzar en aquests casos llançant el que anomenam un codi
IRIS.

L’accés en aquest projecte serà totalment voluntari,
evidentment, i la manera d’accedir a aquests fitxers serà
mitjançant les oficines d’atenció a les víctimes de delicte, també
mitjançant les oficines de l’Institut Balear de la Dona i del
Servei d’Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere de
l’Ajuntament de Palma.

Les dones interessades només hauran d’omplir un formulari
que els responsables de les oficines d’atenció remetran al Servei
d’Emergències 112 mitjançant els conductes reglamentaris que
empara la Llei de protecció de dades.

Una vegada al Centre d’Emergències aquestes dades
s’inclouran dins la base de dades telefònica i el full d’inscripció
estarà arxivat sota les mesures de seguretat pertinents. Calculam
que el mes que ve, dins poc dies, aquest protocol ja estigui
acabat i signat per les administracions que inicialment en
formen part, d’aquest projecte. Per tant, només resta valorar de
manera molt positiva el projecte i totes les administracions que
hi han participat i hi han colAlaborat des de la Delegació del
Govern, altres conselleries com Salut, Afers Socials, etc.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.5) Pregunta RGE núm. 5864/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa al Pla de residus perillosos de les Illes Balears.

Passam idò a la cinquena pregunta, RGE núm. 5864/10,
relativa a Pla de residus perillosos, presentada pel Sr. Josep
Mayans i Serra del Grup Parlamentari Mixt..., no es debatrà
atesa la solAlicitud d’ajornament presentada pel Govern
mitjançant l’escrit RGE núm. 5886/10.
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I.6) Pregunta RGE núm. 5857/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prestacions que deixarà de prestar la
concessionària del nou hospital de Son Espases.

La següent pregunta RGE núm. 5857/10, relativa a
prestacions que deixarà de prestar la concessionària del nou
hospital de Son Espases, la formula la Sra. Aina María Castillo
del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a totes les diputades
i a tots els diputats, bé, ahir, el Sr. Antich i el Sr. Conseller,
quasi, quasi li podríem dir el bon jesuset Antich i el seu deixeble
el conseller Vicenç Thomàs, ens varen donar una roda de
premsa en la qual representaven la paràbola de la multiplicació
dels pans i els peixos. Ens varen dir que mai, mai, mai en tota
la història de les Illes Balears s’havia invertit tant en sanitat, a
les Illes Balears, com en aquesta legislatura, invertint més de
600 milions d’euros. 

Bé, m’he preocupat i té a veure amb la pregunta, no es
preocupi Sr. Diéguez, té a veure amb la pregunta perquè m’he
preocupat per saber quin era el capítol 6, la inversió que havia
aprovat aquest parlament, del Servei de Salut de les Illes
Balears, i concretament aquesta legislatura han estat 126
milions. Per tant, m’han d’entendre quan els dic que és la
multiplicació dels pans i els peixos, però tot i així, Sr. Conseller,
li he de dir que encara ho hagués pogut fer molt millor, perquè
hagués pogut augmentar aquesta xifra, bastava que n’afegís una,
la que no ens vol donar: quin és el sobrecost de Son Espases? És
que aquests 600 milions s’haguessin pogut convertir, no ho sé,
en 700, 800, 900, 1.000 milions, no ho sabem. No ho sabem, Sr.
Conseller, perquè no ens dóna aquest contracte i a més,
prohibeix als diputats que li donen suport a la Comissió de Salut
que votin a favor d’una iniciativa que demana, senzillament, la
còpia d’un contracte, el modificat de Son Espases.

Estic convençuda que tots els diputats que duen cert temps
en aquesta cambra, creuen que és una situació insòlita i ho és,
jo hi duc molts d’anys i és la primera vegada que ho veig, però
en qualsevol cas aquesta és la situació.

Per tant, Sr. Conseller, resulta que vostè va renunciar a
incloure-hi aquesta xifra, idò nosaltres intentarem per tots els
mitjans conèixer què és el que posa aquest modificat de Son
Espases, que vostè no ens vol contar. 

Una pregunta molt concreta i que té interès econòmic, és que
ens expliqui, conseller, quins són aquells serveis que inicialment
estaven dins la concessió de Son Espases que havia de pagar la
concessionària i que avui vostè li ha perdonat, ens interessa
saber els serveis perquè d’aquí podrem deduir el cost.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, com sap
molt bé, dins el nou model econòmic després de la modificació
del contracte, es redistribueixen les despeses i l’administració
es queda el mobiliari, el seu manteniment, la gestió energètica
i les despeses de l’import de l'ICIO.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sé que em queda poc temps, és
veritat que el llum el pagarà vostè i no la concessionària i això
són prop de 60 milions d’euros, aproximadament, perquè encara
no tenc la documentació. Per tant, quan diuen que el cost és de
60 milions d’euros, ja ens menteixen perquè ja són 120 milions
d’euros, perquè no inclouen aquest llum que abans havia de
pagar la concessionària i que ara ha de pagar el Govern.

Sr. Conseller, cada dia tenim més motius per reclamar
aquest contracte, permeti que el coneguem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sra. Diputada, no hi ha
sobrecost, no hi ha sobrecost i no hi ha sobrecost. Li puc dir
tantes vegades com les vegades que vostè diu el contrari. No hi
ha sobrecost perquè el model concessional tanca el preu i
nosaltres no tenim cap intenció de mentir. Son Espases, obra i
instalAlacions val 235 milions d’euros, després d’introduir un
modificat amb millores per valor de 60 milions d’euros. 

Li hem explicat en públic i en privat, per part meva, per part
dels directius del Servei de Salut, fins i tot per assistents tècnics
externs, però vostè continua amb la mateixa cançó de sumar i
restar on vostè li convé més. 

Aquest conseller va comparèixer en comissió dia 21 d’abril
d’enguany, fa set mesos. Se li va donar la memòria justificativa,
un document de cinquanta pàgines on es descriu tota la
negociació de la concessió, se li han fet dues classes particulars
amb els seus assessors, reconegui-ho, vostè no ho entén. No ho
ha volgut entendre mai, aquesta és la diferència, que no ho ha
volgut entendre mai. El que més em preocupa és que no vol
entendre el que vostè mateixa va fer, l’adjudicació model
concessional, la va fer la Sra. Castillo, o sigui que no entén el
que ella va fer.
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Per tant, vostè no vol ni tancar el debat ni tancar el cost. Vull
recordar que en la nostra compareixença, després de parlar els
tècnics, vostè -vostè- els va dir “no venc a escoltar opinions
tècniques, no m’interessa. Jo venc aquí a fer política”. A vostè,
no li interessa aclarir els temes, no l’hi interessa. Jo,
personalment, el que li vull transmetre és que jo sí que venc
aquí a fer política sanitària, a impulsar la política sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 5859/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inauguració oficial del nou hospital de
Son Espases.

La següent pregunta, RGE núm. 5859/10, és relativa a
inauguració oficial del nou hospital de Son Espases, la formula
la Sra. Aina Maria Castillo del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en fa una en son endret, Sr.
Conseller, s’acabarà aquest debat quan ens doni el contracte,
que no ens el vol donar, aquesta és la realitat, no ens vol donar
el contracte. Jo l’entendré si vostè me’l dóna, si no me’l dóna és
difícil que l’entengui jo o qualsevol altre persona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, faci referència a la pregunta, per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

En qualsevol cas, passaré a la pregunta, Sra. Presidenta, però
ha d’entendre que quan em diuen que em donen classes
particulars i que no les entenc, he de poder respondre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, vostè ha tengut el seu temps, refereixi’s a la
pregunta.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, té tota la raó i per tant, formularé la
pregunta. La pregunta, Sr. Conseller, esper que aquesta vegada
em contesti és: quina és la data prevista per a la inauguració del
nou hospital de Son Dureta a Son Espases? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada, l’hospital
des de dia 10 d’octubre està en procés d’obertura i actualment
dedicam tots els esforços per fer un trasllat amb èxit d’acord
amb aquest pla d’obertura i per posar a disposició del conjunt de
ciutadans i ciutadanes el nou hospital. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Conseller, no em crec que no
tengui data oficial per a la inauguració oficial.  Ja sé que està en
procés d’obertura, tothom se n’ha adonat, que està en procés
d’obertura, tothom, de fet tothom està en contra del procés
d’obertura que vostè fa. Al Govern ni tan sols li importa
l’opinió dels professionals de l’hospital de Son Dureta. Al
Govern, no li importa els embussos que tenim cada dia a la
carretera de Valldemossa perquè no estan acabats els accessos,
l’scalextric aquest -poc impactant, per cert, que han construït a
la carretera de Valldemossa. Tampoc no els importa que
estiguem en plena campanya de grip, ara és quan més demanda
hi ha als hospitals. Son Llàtzer, per exemple, ha de fer la seva
activitat, l’activitat afegida a la campanya de grip i a més la que
li deriva Son Dureta. Per què? Perquè el Sr. Conseller de Salut
té preses per inaugurar aquest hospital i per obrir aquest
hospital.

Sr. Conseller, no es fan així les coses, es fan amb una mica
més de tarannà, de responsabilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

...de serenitat. Es fan les coses perquè els ciutadans puguin
tenir confiança plena que aquest hospital de Son Espases serà un
magnífic hospital, que ho és, però s’ha d’anar posant en marxa
de manera correcta. 

Per tant, conseller, el Partit Popular va demanar al president
que el rellevàs de posar-se al front d’aquestes qüestions perquè
veiem que vostè no tenia aquestes virtuts, veig que no ho ha fet,
crec que la seva responsabilitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats....

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

...seria llevar-se d’enmig. Li farem una proposta, se’n vagi
a fer totes les fotografies que vulgui, pensàvem que no li
agradaven les fotografies a Son Espases, però em vist que sí que
li agraden. Es faci totes les fotografies que vulgui, no li ho
criticarem, es pot fer fotografies fins i tot, bé ordenant el trànsit
que hi ha al pàrquing de l’hospital, cap problema, les faci, però
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deixi de gestionar l’obertura de Son Espases. Deixi-ho en mans
de qui realment en sap, de qui realment entén quines són les
necessitats. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja veig, Sra. Castillo, que no té
arguments, no hi ha grip i jo no gestiono el pla de trasllat i vostè
ho sap. 

Miri, això és un tema molt complicat i hi ha paraules que dol
que les faci una antiga responsable de la Conselleria de Sanitat,
parlam de salut i de posar la principal infraestructura sanitària
d’aquesta comunitat en marxa. Això és el que a mi em dol. Jo
no vaig el trasllat. 

Vostè sap-i ho sap positivament- que hi ha 250 persones que
duen més d’un any planificant aquest trasllat, estan planificant
i això són metges, infermeres i altres professionals. Estam
escoltant, adoptant solucions perquè és un tema molt complicat
i donam informació i donam comunicació. On hi ha problemes
cercam respostes perquè escoltam. Escoltam, perquè
evidentment les dates del pla d’obertura del dia que s’hagi
d’obrir tot, no el decideix el conseller, el decideix aquest comitè
de trasllat i això és el que hem estat fent. És veritat que han
demanat un període d’aclimatació més llarg i se’ls ha donat, no
hi ha hagut cap problema.

Em demana per data, si no hi ha ni data d’inauguració
oficial, si no n’hi ha, miri quin interès tenim, el que necessitam
és que tothom faci esforços en positiu per posar en marxa
aquesta instalAlació i, com que les coses van bé, això és el que
molesta. Això és el que molesta. Nosaltres, des del primer dia,
com no pot ser d’altra manera, hem parlat de qualitat i de
seguretat perquè els malalts són l’únic que justifica la nostra
feina. 

Per tant, l’hospital va en marxa, actualment ja es passen més
de 500 consultes externes, hi ha incidències, però no són
incidències rellevants i per tant, això dur el seu camí. Si hem de
modificar alguna cosa, ho modificarem perquè l’únic que ens
preocupa és que els professionals facin bona feina i que els
ciutadans i les ciutadanes estiguin ben atesos. No passi pena que
jo no estic per fotografies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 5861/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a trasllat de Son Dureta a Son Espases.

La següent pregunta RGE núm. 5861/10 és relativa també al
trasllat de Son Dureta a Son Espases, la formula el Sr. Francesc
Dalmau del Grup Parlamentari Socialista.

Sr. Dalmau, té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, des d’aquest
grup parlamentari sí creim en la sanitat pública i precisament
per això volem saber quina és la feina que fa la Conselleria de
Salut per tal de poder dur a terme aquest trasllat a la nova
infraestructura que és l’hospital de Son Espases. 

Celebram l’obertura d’aquest nou hospital perquè és de
referència a les Illes Balears, però també ho és al territori
espanyol i al territori europeu perquè forma part d’una
infraestructura moderna, que atén criteris de sostenibilitat, per
cert, modificacions, totes fetes per aquest govern perquè no
s’incloïen al passat termini, en la passada legislatura, no ho
tenien en compte. 

Celebram també que aquest hospital és una infraestructura
moderna. Sobre les manifestacions que s’han produït aquests
dies als mitjans de comunicació, idò ens agradaria saber quina
és aquesta planificació que tenia el Govern i el trasllat d’una
instalAlació a una altra, sempre -i ho sabem de molt bona mà-
atenent criteris de seguretat i de qualitat dels pacients de la
infraestructura sanitària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, com diu,
evidentment això és un tema complex, complicat que fa mesos
que s’està elaborant, planificant, adaptant i en aquests moments
li puc dir que les accions programades des de fa mesos estan
estudiades, estan protocolAlaritzades, hi ha més de 250
professionals en 23 grups diferents que han dibuixat aquest
cronograma. Evidentment, és un procés que comença dia 10
d’octubre, que des de la setmana del 25 d’octubre una part
important dels serveis administratius ja hi són, des de dia 15 de
novembre comença consultes externes, ahir més de 500
consultes externes ja es varen realitzar a Son Espases, per
arribar a un dia on el trasllat físic de malalts sigui realitat.

Evidentment, es van traslladant activitats de menor
complexitat a major complexitat, hi ha un pla de suport al
trasllat amb altres hospitals públics i amb altres hospitals
concertats i evidentment tot està planificat amb la màxima
seguretat i garantint qualitat. Evidentment, hi ha temes
transversals, temes que necessiten suport d’informàtica, del pla
específic de serveis centrals, etc. Vull dir que ja hi ha prop de
400 professionals que passen estones a Son Espases, més de 250
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no sanitaris i tot funciona amb una relativa normalitat i sense
incidents rellevants. 

Evidentment, hem de consolidar el que anam fent, hem
d’anar ampliant les prestacions, hem d’afavorir l’aclimatació
dels professionals als espais, als circuits amb els nous aparells.
Evidentment, tenim una fita que és el trasllat físic que
possiblement siguin els dies més complicats, però evidentment,
els professionals estan preocupats perquè són professionals i
tothom té una guia, que és que aquest procés d’obertura i de
trasllat sigui el màxim segur per als pacients. Estic convençut
que, des la responsabilitat, això s’aconseguirà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Dalmau, no li podrà respondre el
conseller perquè pràcticament ha exhaurit el seu temps.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

D’acord, gràcies, Sra. Presidenta. En tot cas, el vull animar
a seguir aquesta planificació perquè crec que és important per
aquest trasllat que la planificació estigui feta i estiguin
concretades les actuacions i sobretot que no escolti les lliçons
d’aquells que li intenten dir que no hi ha planificació quan ells
no varen planificar ni on situaven l’hospital ni els accessos que
feien cap a l’hospital ni tampoc la xarxa de transport públic que
havia de cobrir aquell hospital.

Per tant, gràcies, Sr. Conseller, per continuar fent aquesta
feina, molts d’ànims i l’encoratjam des del Grup Parlamentari
Socialista.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 5855/10, de l'Hble. Diputat
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estada de familiars dels malalts que
s'han de desplaçar de les illes al nou hospital de referència.

LA SRA. PRESIDENTA:

La següent pregunta RGE núm. 5855/10 és relativa a estada
de familiars dels malalts que s’han de desplaçar de les illes al
nou hospital de referència, la formula la Sra. Carme Castro del
Grup Parlamentari Popular.

Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, acaba de dir en
resposta a una altra pregunta que els malalts són l’únic que
justifica la seva feina. A mi, m’agradaria creure-ho, però moltes
vegades els seus fets no demostren això. 

Per això, ens agradaria que ens digués, Sr. Conseller, si
facilitar l’estada dels familiars dels malalts que s’han de
desplaçar de les altres illes al nou hospital de referència és una
prioritat d’aquest govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Sí, sense
cap dubte això ens preocupa, però li vull dir que no ens
preocupa només el trasllat de persones de les illes menors a
Mallorca, també ens preocupa la gent de Mallorca que ha d’anar
a la península.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Esper que també li preocupin les
persones de Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de
traslladar a la península. És que jo li estic parlant del nou
hospital de referència i li deman si té previst algun espai per als
familiars que s’han de desplaçar, quines instalAlacions hi
dedicaran, perquè el nostre grup ja va presentar a principis del
2008 una proposta que va ser rebutjada per part de tots els
grups, perquè es fessin unes instalAlacions per acollir aquests
familiars i els pacients que no han de quedar ingressats però que
precisen d’una estada propera a l’hospital. En aquella època,
quan vàrem presentar la iniciativa, vostès feien modificacions
en el projecte i se n’hauria pogut fer una altra més, però vostès
van preferir malbaratar els sous i sense complexos varen tenir
les obres parades, amb el cost que això va suposar, per veure si
trobaven un lloc millor allà on fer l’hospital. Van malgastar per
allunyar l’hospital 30 metres del monestir, per fer una muntanya
artificial que va costar 3 milions d’euros per preservar l’entorn.
Què és prioritari per a vostè realment, Sr. Conseller?, perquè les
persones no, els pacients i el personal sanitari són les que
pateixen les retallades pressupostàries, 100 milions el 2010 i
100 milions més el 2011.

“Primer les persones”era el seu lema fa un temps, jo crec
que ja l’han oblidat. Això sí, ahir va sortir el president Antich i
vostè mateix a rentar-se la cara, jo crec que tal vegada va ser per
contrarestar els resultats electorals de Catalunya, no ho sé, i
vostès ens varen deixar molt tranquils perquè varen dir que salut
i educació són les seves prioritats. Tanta sort que són les seves
prioritats! No sé què passaria si no ho fossin. Van dir que havien
invertit 650 milions d’euros en sanitat, però i el dia a dia Sr.
Conseller?, i aquest deute de 300 milions d’euros que té?, i el
Pla d’austeritat d’Atenció Primària que només afecta i pateixen
pacients i professionals?, i els farmacèutics?, i els pacients i
familiars que s’han de desplaçar a l’hospital de referència? 
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Vostè em dirà que ja han millorat les condicions
econòmiques. Miri, des de principi de legislatura els pacients
esperaven aquestes millores i han començat a aplicar-se l’1 de
novembre, i resulta que a Eivissa fa deu dies que els van dir que
el pagament l’havien de fer els pacients de l’hotel perquè els
abonaments no existien o no sabien el que eren. Els pacients
pagant, Sr. Conseller, i vostè fent-se fotos. Aviat hauran de
pagar els medicaments i segur que hauran de pagar el pàrking
quan vagin a l’Hospital de Son Espases.

Repetesc, té previst un lloc per als pacients i els familiars
que s’han de desplaçar? Ja és molt ilAlús això perquè veig que ni
els zeladors tenen espai...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

...fins i tot UGT ha denunciat que ni guants no tenen, però
vostè fent-se fotos!

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Vostè
acaba de posar un exemple de ficar un caramull de coses que no
tenen res a veure dins la mateixa senalla. Si ho vol dir d’una
altra manera, mesclar ous amb caragols. 

Miri, efectivament, la gent de les illes menors, o la gent de
Mallorca, tots els que s’hagin de desplaçar a la península no
estaven contents, no estaven satisfets amb les condicions del
trasllat. No estaven satisfets amb el que vostès feien.
Efectivament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada!

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

...que vostès el que varen fer és des de l’any 2004
simplement aplicar l’augment de l’IPC; ens podria dir el Sr.
Manera ens podria dir quin IPC hauríem de pujar...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada!

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

Com que la gent no estava satisfeta i nosaltres en som
conscients, hem millorat aquestes condicions. Hem millorat
aquestes condicions i això sembla que a vostè no li agrada, ho
hem corregit, hem augmentat un 30% els conceptes de dietes?,
sí, és veritat. És veritat que proporcionam un abonament d’hotel
a qui ho necessita?, és veritat. Això és veritat, a vostè no li
agrada, idò miri, nosaltres treballam perquè ens preocupen les
persones i si no hem de donar per qüestió de seguretat clínica,
atenció a alguna illa menor o a Mallorca, volem que aquestes
persones rebin bona atenció sanitària i que aquest desplaçament
sigui el més còmode per a ells. 

I això és el que hem fet, efectivament, millorar les
condicions del trasllat. Hem cercat aquesta modalitat. Que n’hi
ha d’altres? Perfecte, en podem parlar quan vostè vulgui. Però
per exemple hem fet alguna cosa per fer banys per als familiars
de les persones que es desplacen; idò miri, no estava previst en
el projecte que vostès varen deixar, és una novetat, miri si ens
preocupen. Però, efectivament, la gent no estava satisfeta,
nosaltres som conscients que havíem de millorar i és el que hem
fet. Es veu que a vostè no li agrada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

(Aldarull a la sala)

Sí, Sr. Pastor, per què em demana la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies. Per demanar empara per a aquest grup.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Demanam empara per a aquest grup perquè no hi ha hagut
cap resposta de cap conseller a cap pregunta del Grup
Parlamentari Popular. Demanam que la presidenta faci que es
contestin les preguntes que formula el Grup Parlamentari
Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, aquesta presidència dirigeix el debat. Si vostè té
alguna queixa li prec que la faci arribar pels canals
corresponents, perquè aquí...

(Remor de veus)

Sr. Pastor! Sr. Pastor! Sr. Pastor! Sr. Pastor, per favor!
Mantenguem tots una mica la compostura.

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats, aquesta presidència intenta ser el més
equitativa possible...

(Continua la remor de veus)

Senyors diputats! Senyors diputats i Sr. Rodríguez!

(Més remor de veus i petit aldarull)

Senyors diputats! No, Sr. Diputat! Sr. Diputat, aquesta
presidència ordena el debat i li ordena que s’assegui. Continuam
amb les preguntes!

(Continua la remor de veus)

I.10) Pregunta RGE núm. 5858/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte sociosanitari a l'antic hospital
Verge del Toro.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 5858/10, relativa
a projecte sociosanitari a l’antic Hospital Verge del Toro. La
formula el diputat Sr. Josep Simó Gornés del Grup Parlamentari
Popular.

Sr. Gornés, té la paraula.

I continuo pregant silenci a tots els diputats de la cambra. Sr.
Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, dia 17 de
novembre vostè presentava l’anomenat Pla d’usos del Verge del
Toro. Un pla que vull recordar que a principis de juny el seu
director general anunciava que en un termini de quinze dies,
parlam del mes de gener -ja sabem de l’escala temporal que
empra el PSOE, és una escala geològica i no històrica-, bé,
finalment l’han presentat fa una setmana...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci!

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ara tornen a dir el que ja teníem, per la informació de què
disposam podem saber que és un centre que no comptarà amb
llits d’hospitalització tant de mitjana com de llarga estada, com
es reclamava. La Conselleria de Salut ocuparà el 36% d’aquests
4.700 metres quadrats disponibles, el que suposa al nostre
entendre, un espai totalment insuficient per a les necessitats que
es reclamaven des de l’illa de Menorca. Vull recordar que l’any
2000, vostès, un govern d’esquerres, van presentar un pla amb
70 places, però aquest pla no ha estat tan definitiu com
semblava, vostès l’han canviat, i ara ens surten que hem
d’establir un concurs d’idees per tal de definir encara més els
continguts d’aquest pla.

Per tant, Sr. Conseller, tot sembla que la solució llargament
demandada per part de la societat menorquina i per la maonesa
en particular, es dilata en el temps. Voldríem saber, per tant, si
creu que el projecte sociosanitari previst per a l’antic Hospital
Verge del Toro cobreix les demandes plantejades per les entitats
socials de Menorca de forma històrica?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula el Sr. Thomàs.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Evidentment
l’Hospital Verge del Toro de Menorca acollirà pacients
sociosanitaris i, a més, ampliarà i aproparà serveis que ofereixen
en aquest cas la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Afers
Socials i el Consell de Menorca. S’han estudiat tres grans grups
de necessitats: necessitat de població de Menorca, segons el Pla
d’atenció de dependència del maig del 2008, necessitats de la
Conselleria de Salut, necessitats de la Conselleria d’Afers
Socials. Una inversió que pot arribar a devers 10 milions
d’euros, que oferirà nous espais i nous serveis, nosaltres pensam
que és positiu i s’ha fet un Pla d’usos en una primera fase,
participatiu amb les diverses administracions, tenint en compte
que pugui ser sostenible econòmicament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tampoc no ha respost
la meva pregunta com deia el portaveu que m’ha precedit en
l’ús de la paraula. Vostès han fet un anunci que és una pura
formalitat electoralista, una formalitat electoralista que no té
contingut real, Sr. Conseller. Per què, l’objectiu, quin és,
d’aquest anunci electoralista? Evitar les crítiques sobre un
edifici que fa massa anys que està abandonat i que aquest
abandonament fa de cada vegada més difícil la seva
recuperació. Vostès en aquesta legislatura no han fet
absolutament res respecte d’aquest edifici. L’hospital Verge del
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Toro sofreix atacs, vandalisme, saquejos, espolis, i vostès de
mans creuades sense fer res.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, no digui que no hem
fet res, si el primer que vàrem fer va ser utilitzar l’edifici annex
i en pocs mesos tenir un servei de salut fent una inversió de
500.000 euros que dóna atenció sanitària a 23.000 persones. No
feim res amb el Verge del Toro? Les proves són fets. Un centre
de salut en sis mesos, no feim res? Perfecte.

Evidentment, vostè escolta el que vol o el que pot. Aquest
pla d’usos de l’hospital de Verge del Toro conté noves
prestacions, noves ubicacions en àmbit sociosanitari. O és que
un hospital de dia geriàtric no és un recurs sociosanitari?, no ho
és? Jo crec que sí. O atendre les drogodependències no és una
atenció sociosanitària? Un centre de dia geriàtric o un centre de
dia de discapacitats intelAlectuals, això no és donar-li un ús
sociosanitari? Sí. Idò això és el que està contemplat en el Pla
d’usos. Nosaltres li hem dir, perquè després diu que jo no li
contest, nosaltres hem analitzat les necessitats entre les tres
institucions i en base a això li hem donat un pla d’usos.

Vostè em diu que no hi ha hospitalització, i qui diu que sigui
necessari?, qui diu que sigui necessari? Perdoni, si tenim
l’Hospital de Menorca en un 70% d’ocupació no necessitam
més llits sociosanitaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 5853/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a mesures per
afavorir el mercat exterior a les nostres empreses.

Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 5853/10,
relativa a mesures per afavorir el mercat exterior a les nostres
empreses. 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, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia, nosaltres consideram
que en un moment de crisi com aquest les institucions s’han
d’esforçar en dos sentits principals: un és fer mesures per
garantir que els colAlectius més vulnerables estiguin ben atesos
i l’altre és afavorir la reactivació econòmica. Nosaltres entenem
que tant en una línia com en l’altra aquest govern està actuant
i està fent coses i també pensam que una de les vies en què el
Govern pot contribuir a aquesta reactivació econòmica és
facilitar que les nostres empreses tenguin sortida als mercats
exteriors.

En aquest sentit aquesta era la nostra pregunta, que ens
expliqués quines són les actuacions que s’estan portant a terme
des de la seva conselleria per afavorir aquesta sortida al mercat
exterior de les nostres empreses.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Vives, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Molt bon dia a tots. Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i
senyors diputats. Bon dia especialment Sr. Fiol, he arribat tard
quan l’han aplaudit, i li vull fer arribar la meva alegria.

Sr. Llauger, una de les prioritats estratègiques de la
Conselleria de Comerç és incrementar la base de les empreses
exportadores. Per aquest motiu s’ha fet feina aquesta legislatura
per tal de configurar un servei específic per al foment de la
internalització de les empreses i que actualment ja du en marxa
més d’un any, i ofereix a través de l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears i té distints objectius. 

Quins són aquests objectius? El principal és oferir
programes i eines específiques per potenciar i afavorir l’accés
als mercats exteriors. I els pilars sobre els quals treballa aquest
servei són: per una banda la coordinació entre les organismes
especialitzats en internacionalització, que com vostès saben són
l’ICEX i les cambres de comerç; promoció del conveni amb
acció per tal d’utilitzar la seva xarxa de centres de promoció de
negocis per part de les empreses de les Illes Balears; també,
dinamització de plans internacionals sectorials, participació en
xarxes europees internacionals, instrumentalització i dotació de
finançament de les línies d’ajudes específiques per afavorir la
sortida de les empreses a l’exterior, ja sigui en fires o vendre la
seva producció; i també la configuració de programes
d’assessorament empresarial personalitzat.

D’aquest servei també vull destacar que ja s’ha fet l’edició
d’una guia de recursos per a la internacionalització on les
empreses poden trobar totes les eines necessàries per sortir a
l’exterior, l’organització de cursos i xerrades empresarials sobre
temes relacionats amb l’exportació. I després el programa
IMEX d’iniciació a l’exportació que inclou, entre altres
actuacions, la posada a disposició de les distintes empreses d’un
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becari durant sis mesos, per tal d’implementar aquest programa.
També hi ha trobades d’internacionalització.

Per altra banda i de cara als mercats europeus, formam part
de la Xarxa Enterprise Europe Network i que a través de l’IDI,
el Centre Balears a Europa i el Parc BIT, inclou més de 500
organitzacions a Europa i fora de les seves fronteres i ofereix
serveis gratuïts a les PIME. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula el Sr.
Llauger?

I.12) Pregunta RGE núm. 5862/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pla de tercera llengua.

Passam idò a la següent pregunta, relativa a Pla de tercera
llengua. La formula la diputada Sra. Cristina Rita del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades. Aquesta pregunta va adreçada al Sr.
Conseller d’Educació i Cultura. Ja fa uns dies que vàrem veure
per la premsa que la Directora General d’Administració,
Ordenació i Inspecció Educativa feia unes declaracions sobre
uns dels programes que la conselleria va encetar per tal
d’avançar en la qualitat educativa, com és el Pla de la tercera
llengua, l’objectiu del qual ja sabem que és la millora de
l’ensenyament i l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Voldríem, per tant, Sr. Conseller, i perquè quedi constància
en aquest parlament, que ens pogués ampliar quina és la
implantació en aquest moment del Pla de la tercera llengua.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, el Pla de la tercera
llengua promogut per la Conselleria d’Educació i Cultura ha
aconseguit gairebé triplicar el nombre d’alumnes que reben
suport en temes de competència lingüística i comunicativa. Això
és un model d’implantació progressiu que es du a terme des de
l’any 2007-2008 i que suposa que 131 centres educatius de les
illes s’han adscrit al programa, la qual cosa suposa un 33% de
tots els centres de les illes, amb una incidència de 1.200
professors que han rebut una formació adequada.

En definitiva, dels 8.000 alumnes beneficiaris del primer
any, hem passat a 21.000 alumnes aquest curs. És un avanç molt
important. El nombre de centres educatius, dels 67 que hi havia
el 2007, en aquest moment n’hi ha 131 i majoritàriament centres
concertats. El nombre de seccions europees ha passat de 70 a
159, i els auxiliars de conversa que vénen per facilitar la tasca
als centres de 41 auxiliars el principi a 131 en aquest moment.
La introducció d’un nou currículum dins l’ensenyament infantil,
concretament pel que fa al segon cicle, és una mesura molt
important que es du a terme, com també poder ajustar-nos a
participar a programes internacionals, com pot ser el Comenius
on participen més de 120 centres, que efectivament també han
de tenir competències lingüístiques molt punteres. 

En creació d’activitats d’oci, vàrem fer unes colònies d’estiu
d’anglès en un moment determinat, s’aturaren l’any següent i
després s’han introduït com a mòduls dins les colònies d’estiu
que es fan per part de la conselleria. També es fan actuacions
per fomentar les competències lingüístiques d’anglès de
l’alumnat universitari. 

Per tant, és un programa que va endavant, és un programa
que des d’aquesta conselleria creim que hem d’anar potenciant
i treurem els resultats positius amb aquests..., els resultats que
jo en aquests moments els puc donar. I com que se m’acaba el
temps vull dir que abans no he pogut ser més concret perquè no
he pogut i perquè no m’han deixat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Vol fer ús de la paraula la Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. Conseller. Li vull donar precisament les gràcies
per la seva resposta i jo sí que em consider contestada, com pens
que ho fan tots els consellers que són aquí en aquest parlament.
Una altra cosa és que a alguns no els agradin les respostes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita.

(Petit aldarull a la sala)

I.13) Pregunta RGE núm. 5856/10, de l'Hble. Diputat
Sr. José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions per a l'hospital
de Son Dureta.

Passam ara a la següent pregunta, RGE núm. 5856/10. És
relativa a previsions per a l’Hospital de Son Dureta, que formula
el diputat Sr. José María Rodríguez, del Grup Parlamentari
Popular. Sr. Rodríguez, té la paraula.
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EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Señoras y señores diputados. Señor conseller, este conseller,
este diputado, que se siente discriminado por la Presidencia de
esta cámara, le hace a usted una pregunta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, faci referència a la pregunta.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Sr. Conseller, este diputado que se siente discriminado por
la Presidencia de esta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, Sr. Rodríguez, o fa referència a la pregunta
o li llevaré la paraula. Vostè mateix.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Si me deja la presidenta voy a hacerle la pregunta, Sr.
Conseller. Mire, todo el mundo le ha preguntado hoy por el
traslado de Son Dureta a Son Espases. Mi preocupación es el
día después qué pasa con Son Dureta. Es la pregunta que le
hago aquí ahora: ¿qué piensan hacer ustedes?

En esta ciudad tenemos ya demasiados edificios
abandonados. Tenemos el edificio de la Flex en la calle Aragón,
que fue comprado por el pacto de progreso en un alarde de que
iban allí a centralizar los servicios de la comunidad autónoma
y dejar de pagar alquileres; miren como está. Tenemos el
edificio de GESA en el paseo marítimo; miren como está. No
me gustaría que ocurriese igual con Son Dureta. Por eso
pregunto al Govern qué piensa hacer con el amplio e inmenso
edificio de Son Dureta, que evidentemente no se ajusta la
normativa urbanística, que es excepcional, y que lógicamente a
un particular no pueden hacérselo.

¿Qué piensan hacer com él?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè
sap, aquest solar de l’Hospital universitari Son Dureta és
propietat de la Tresoreria de la Seguretat Social, i per aquest
motiu nosaltres estam mantenint contactes amb aquest
organisme per assegurar que continuï formant part del sistema
sanitari de les Illes Balears, i nosaltres feim les passes que són
necessàries per assegurar el millor aprofitament d’aquest espai,
i que evidentment pugui servir perquè una part dels nostres
ciutadans i ciutadanes puguin millorar la qualitat de vida en
funció de les seves necessitats.

Hem de recordar que aquest mateix parlament va fer un
mandat de convertir aquest espai en una proposta sociosanitària,
i el Govern i la Conselleria de Salut presentaran ben aviat una
proposta d’usos.

Però jo li vull fer una reflexió, i és que no basta que
nosaltres tenguem voluntat de convertir aquest espai en un
recurs sociosanitari; això també està en les seves mans. Venc a
dir que és un projecte necessari, però ha de ser necessàriament
un projecte de consens, projecte de consens de partits amb
representació parlamentària, d’institucions, de colAlectius, de
veïns, d’associacions de malalts, perquè a més aquest no és un
projecte d’aquesta legislatura sinó que és un projecte de la
propera legislatura, i per tant nosaltres estam valorant les seves
possibilitats, entre altres coses de viabilitat arquitectònica
d’edificis -són 73.000 metres quadrats-, i per tant hem de veure
quina viabilitat econòmica també tenim en aquest projecte, i per
tant no passi pena. 

Sabem que hi ha una necessitat d’atendre la cronicitat,
compartim amb vostè la necessitat de donar una sortida raonable
per atendre persones en aquesta ubicació, però li torn dir que ho
volem fer amb consens perquè si no aquest projecte no sortirà
endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Muchas gracias. Mire, Sr. Conseller, es evidente que ustedes
están negociando con el INSALUD, me parece que me ha dicho
usted, ¿no?, con la Tesorería General, pero aquí falta otro
interlocutor. El solar de Son Espases lo proporcionó el
Ayuntamiento de Palma, el solar de Son Llàtzer lo proporcionó
el Ayuntamiento de Palma, y el solar de Son Dureta lo
proporcionó el Ayuntamiento de Palma en su día, por lo tanto
para un hospital. Si no es uso hospitalario habrá que negociar
con el dueño del solar qué se hace con este edificio.

El año 2002, cuando entró en el pleno municipal de Palma
la recalificación de los terrenos de Son Dureta para pasar de
74.000 a 90.000 metros cuadrados y hacer el nuevo hospital, ya
dijimos que apostábamos por un nuevo hospital y que éste en su
mayoría tendría que incorporarse al bosque de Bellver, dejando
una parte para los (...), pero la inmensa mayoría de este solar era
bosque de Bellver. Yo le pregunto si usted comparte esta teoría
o no.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Perdó, Sr. Rodríguez. 

(Remor de veus)

Sr. Conseller, pot contestar però li vull advertir que té vint
segons.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Evidentment a nosaltres ens interessa convertir aquest espai
en sociosanitari, però ja li dic que és un procés de consens entre
partits i institucions, i entre les institucions hi ha l’Ajuntament
de Palma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.14) Pregunta RGE núm. 5854/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a viabilitat del projecte de reforma
integral de la Platja de Palma.

Passam ara a la següent pregunta, RGE núm. 5854. És
relativa a viabilitat del projecte de reforma integral 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:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, la
importància de la reconversió de la Platja de Palma ha donat
precisament que molts de mitjans de comunicació se’n fessin
ressò, precisament de les darreres actuacions que ha tengut
aquesta mateixa. L’objectiu final jo crec que ens unia a tots; va
provocar que s’aplicàs una llei o s’aprovàs una llei en aquest
parlament precisament per facilitar aquest objectiu. 

Nosaltres hem trobat unes declaracions seves que diuen:
“Francesc Antich posa la reconversió de la Platja de Palma com
a exemple per a tot Espanya”. És evident que això era dia 5 de
febrer, no era a dia d’avui, perquè pensam que avui el balanç,
tres anys i mig després, és bastant negatiu, Sr. President. Està
tot aturat, no sabem què passarà, i ens agradaria saber quines
són les decisions polítiques que vostè prendrà a dia d’avui. I no
ens contesti les inversions que faran, els projectes que faran, és
a dir, com gastaran els doblers, perquè no li demanam això. Li
demanam decisions polítiques que a partir d’avui vostè prendrà.

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, i gràcies, Sr. Pastor. A la Platja de
Palma ja n’hem preses, de decisions polítiques: hem creat una
comissió política que està fent feina amb el consorci i que la
meva instrucció en aquests moments és que precisament aquesta
comissió política continuï programant totes aquelles línies que
no estan suspeses, que n’hi ha moltes, i que faci una anàlisi de
les alAlegacions de la línia que sí que està suspesa, i jo per la
meva part m’he posat a parlar amb el sector per veure a quins
acords podem arribar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Coneixem les seves
decisions polítiques, les coneixem, és a dir, nomenar la Sra.
Nájera, aturar precisament el pla de reconversió, i després en
veim una d’ahir, que m’imagín que és enviar la consellera Joana
Barceló a negociar el futur de la Platja de Palma al marge de la
Sra. Nájera; imaginam que això també és una decisió política.

Sr. President, no em faci aquesta mala cara cada vegada que
dic una cosa, ho diu un mitjà de comunicació, escolti; no li
agradarà, però resulta que se’l varen trobar, se’l varen trobar,
perquè diu que ho feien d’amagat, i el que varen pactar vostès,
el que varen pactar vostès és precisament que la Sra. Nájera no
ho sapigués. Sr. President, si se sap el que no és ver, imagini’s
el que és ver.

Nosaltres volem saber si, precisament, que la Sra. Barceló
es reuneixi per pactar el futur de la platja de Palma al marge de
la Sra. Nájera respon a la proposat que li va fer el Partit Popular
la setmana passada precisament de prescindir de la Sra. Nájera.
Si és així, si és així, li deim que té el nostre suport i que tendrà
el nostre suport. 

Ens agradaria saber a què s’han atendre precisament els
propietaris de botigues de la Platja de Palma, els propietaris
d’habitatges de la Platja de Palma, perquè vostè ho ha aturat,
segons la Sra. Nájera, per qüestions polítiques i electorals.
Volem saber a partir d’ara què farà vostè amb el tema de la
Platja de Palma i sobretot quin consens cercarà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Sr. Antich, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Miri, jo ahir em
vaig reunir amb la Sra. Nájera i amb la Sra. Barceló i tothom
estava perfectament informat de les reunions que la Sra. Barceló
havia de dur a terme. Per tant el que diguin els mitjans de
comunicació o deixin de dir, això és una cosa que, em
perdonarà, però que jo no hi puc fer absolutament res.
D’amagat, d’amagat, nosaltres no ens hi reunim. Jo l’altre dia
vaig veure que el Sr. Bauzà es reunia d’amagat amb el Sr.
Melià; això sí que ho vaig veure l’altre dia.

(Remor de veus)
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Això és així, Sr. Pastor, jo què li he de dir? No sé si..., no sé
si d’amagat d’alguns de vostès, però...., no ho sé.

No, miri, nosaltres continuam fent feina precisament perquè
creim que aquesta reforma és una absoluta prioritat, i per això
en aquests moments estam parlant amb el sector i estam
intentant arribar al màxim acord per llavors poder tenir les
reunions polítiques pertinents. Per tant és una prioritat absoluta.

I no sé què em diu, ara, de si nosaltres hem aturat o hem
deixat d’aturar. Encara no ha entès que vostès feren una
alAlegació per demanar que s’aturàs? O no li ho contaren, a
vostè?

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

O és que vostès no parlen? Però, Sr. Pastor, vostès feren una
alAlegació per demanar que el Pla de la Platja de Palma
s’aturàs!, no ho ha entès, això? Una branca del PP, supòs, i
vostè no se’n deu haver assabentat.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Antich.

II. InterpelAlació RGE núm. 5204/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a estat actual del
finançament de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 5204/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a estat actual del finançament de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

En nom del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
després de diverses preguntes fetes en aquest parlament pel
nostre diputat Sr. Fiol, vam entrar aquesta interpelAlació sobre
el finançament de la comunitat autònoma, sobre el nou model
de finançament de la comunitat autònoma.

(Remor de fons)

A l’inici de la legislatura vàrem estar d’acord, podríem dir,
amb el Sr. Conseller, que les tres potes de l’edifici eren les
inversions estatals, el nou model de finançació autonòmic i un
nou...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor...

EL SR. TADEO I FLORIT:

...i el nou...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un momentet, senyor portaveu. Si han de tenir discussions,
per favor, els preg que ho facin fora de la cambra.

Continuï, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia, inversions estatals, un
nou model de finançació autonòmic i un nou REB, les tres potes
de l’edifici. Més tard, avui mateix, es parlarà de quin és el grau
d’execució de les inversions estatals. Del nou REB, ja n’hem
parlat diverses vegades; ni está ni se le espera; van dir que
durant aquesta legislatura es duria, diverses vegades fins i tot
crec recordar -no ho puc assegurar però crec recordar-ho- vostè
mateix va dir que dins el mes de desembre entraria una proposta
que de moment tampoc no es té. I quan al nou model de
finançació autonòmica, a dia d’avui presentam aquesta
interpelAlació. Mentrestant, i ja li ho vam dir també fa un parell
de setmanes, amb un obscurantisme no han presentat els
pressupostos en aquesta cambra.

Nosaltres ho deim així perquè creim que les tres coses
conjuntament amb els pressupostos tot té a veure, tot té a veure
i molt. I ho deim perquè a més creim que no entrar els
pressupostos té una falta clara, molt clara, de credibilitat en
aquests moments de la difícil situació econòmica que patim.

Passem al model de finançació autonòmic. És bo el model
de finançació que vostès varen negociar? En el seu moment ens
varen dir que Balears se situaria a la mitjana del finançament
per càpita; varen dir també que per primera vegada comptaríem
amb un model que no només cobriria les necessitats de
finançament de les competències assumides sinó que també
permetria la incorporació de recursos excedents del sistema per
reduir o eixugar de forma significativa el volum de deute de la
nostra comunitat autònoma. La veritat és que ni arribam a la
mitjana de finançament per càpita ni ens consta que el Govern
hagi reduït deute amb els recursos que arriben del nou sistema
de finançació.

La realitat és que, segons les nostres previsions, amb els
recursos addicionals que rebrà Balears per al 2011, no seran els
500 milions d’euros que en diferents ocasions s’han dit aquí o
ha sortit fins i tot en premsa, les dues coses, sinó que més bé
nosaltres consideram -és una estimació, d’acord que és una
estimació, però també les feim- consideram que podrem rebre
al voltant de 250 milions d’euros. 
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D’haver-se mantingut el model anterior, el model de la Llei
21/2001, actualitzant la variable de població i eliminant les
regles de modulació, Balears podria arribar a rebre uns 800
milions d’euros. Sabem que açò no és extrapolable a allò que
estam tractant amb el nou model de finançació, però sí que és
una dada. 

Les preguntes són clares, i són clares perquè en distintes
ocasions se li han fet i no han estat contestades. Quina quantia
de recursos addicionals rebrem a dia d’avui?, quina quantia té
el conseller que rebrem a dia d’avui? Com ha repercutit o està
repercutint l’actual crisi sobre el nou model de finançació? Per
què no varen negociar que el nou model de finançació tingués
en compte el nostre fet diferencial insular?, i aquí sí que vull
recordar, o vull llegir, millor dit, el text de l’acord de
finançament que es va firmar, que diu: “La dispersión y la
escasa densidad de población son factores que influyen de
manera significativa en los costes de prestación de los
servicios públicos del estado de bienestar. Por ello se
considera necesario reforzar estos factores no poblacionales
en el sistema, para lo cual el Estado aportará recursos
adicionales a las comunidades autónomas que se ven más
afectadas por estos costes diferenciales”. És a dir, es té en
compte la dispersió en cas de comunitats autònomes com
Galícia, Astúries, Castella i Lleó, o la baixa densitat de població
com a Aragó i Extremadura, dotant aquests fons específics amb
imports, crec recordar, de 50 milions d’euros cadascun. Açò és
una cosa que el govern consideram que hauria d’haver negociat
i tampoc no es va negociar en el seu moment amb aquests fons.

Sr. Conseller, hi ha un document, i ho dic perquè diverses
vegades se li han demanat les xifres, hi ha un document que és
el document que s’envia des de l’Estat a les distintes conselleres
de cada una de les comunitats autònomes, que és el document
de previsió de finançació realitzada amb les dades provisionals
del 2011, que sembla ser que envia el Govern central a les
distintes comunitats autònomes perquè les distintes comunitats
autònomes puguin elaborar els seus pressupostos. Amb aquest
document sembla ser que se sap alguna cosa que nosaltres a dia
d’avui no sabem o no ens ho ha contat: quins ingressos tenim
pels distints impostos estatals que vénen aquí a la nostra...,
quins ingressos vénen amb aquests conceptes a la nostra
comunitat autònoma, i el que a més tornam per al fons de
suficiència. Li demanam una altra vegada el mateix: quines
dades tenim?; altres comunitats autònomes les tenen i nosaltres
aquí no les podem saber.

Què preveuen els pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2011?, alguna cosa també consideram que deuen dir al
respecte.

Sr. Conseller, dades per al 2011. En els pressupostos
generals de l’Estat preveuen ingressar, a través del fons de
suficiència, sembla ser que un total de 726 milions d’euros.
Només aporten -sembla ser també- dues comunitats autònomes
a aquest fons de suficiència, que són València i Balears. Sabem
que València aporta 351 milions; per diferència, si només n’hi
ha dues -726, sabem que València són 351-, a Balears en toquen
375. És aquesta la quantia que Balears ha de tornar per al fons
de suficiència?

El fons de garantia de serveis públics fonamentals, fons per
ajudar a contribuir a finançar amb una bossa comuna quant a
educació, sanitat i serveis socials, Balears, Catalunya i Madrid
són les úniques que aporten a aquest fons. L’aportació de
Balears sembla ser que també és d’uns 450 milions d’euros. És
aquesta la quantia real d’aquest fons?, ens pot verificar aquesta
quantia?

Clar, si tot anava bé, quan es va iniciar la negociació que ja
estàvem entrant en una crisi econòmica, quan es va iniciar la
recessió econòmica, la crisi econòmica, potser ingressessin 500
milions d’euros, però davant l’actual situació econòmica sembla
que açò no serà així. Quina quantia rebrà Balears i quina quantia
aportarà Balears a través dels fons de suficiència?

De fet, també li vull dir, o li vull quasi quasi més aviat
demanar, perquè segur que vostès ho poden saber millor que
nosaltres: els pressuposts generals de l’Estat han d’incorporar
per al 2011 el fons de competitivitat, fons a través del qual
comunitats autònomes que no arribessin a la mitjana de
finançació per càpita es nodririen d’aquest fons per poder-hi
arribar; sembla ser que aquest fons no està pressupost, no figura
aquest fons de competitivitat dins els pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2011, la qual cosa seria un clar incompliment
o un incompliment manifest de la Llei de finançament
autonòmic, concretament de l’article 23 i de la disposició
transitòria segona; açò, si aquest fons no hi és, pot implicar, és
una estimació, però anam amb estimacions perquè vostès no han
entrat els pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any
2011, senzillament quedaríem, que rebríem, millor, vull dir, que
rebríem a Balears entre 200 i 250 milions d’euros.

Sr. Conseller, li torn demanar, li hem demanat per activa i
per passiva en distintes ocasions: de quines quanties parlam?
Quines quanties rebrà la nostra comunitat autònoma? Quina
quantia aportarem amb el fons de suficiència? És aquest model
el millor model que haguessin pogut negociar o senzillament els
pressuposts no quadren amb l’actual model de finançació
autonòmica? És per açò que no presenten en aquest parlament
els pressuposts?

Sincerament, crec que les tres potes d’inici de legislatura de
què parlaven, que hi venien d’acord, de l’edifici, de l’edifici en
aquest cas inversió estatal, nou model de finançació autonòmica
i un nou model de règim especial per a les Balears, malament,
malament anam, i, a més hem arribat al punt que no han entrat
els pressuposts de cara al 2011, la qual cosa produeix
obscurantisme, produeix falta de transparència i fa que des de
l’oposició no puguem fiscalitzar, i a més a més se li ha demanat
en distintes i reiterades ocasions i no se’ns ha dit res.

És a dir, i senzillament, la pregunta, al marge de les que ja
li he fet: continua pensant el Sr. Conseller i aquest govern que
el sistema que van aprovar és el millor possible per a la nostra
comunitat, per a les Illes Balears? Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Té la paraula el Sr. Conseller Manera.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, vaig a intentar respondre
les seves preguntes. El primer que li he de comentar és que,
efectivament, l’arquitectura del finançament autonòmic, tal i
com es desprèn de l’Estatut, descansa sobre tres pilars bàsics,
que són les inversions de l’Estat, el règim especial i el model de
finançament. Nosaltres pensam que en el decurs d’aquesta
legislatura hem cobert, al nostre entendre satisfactòriament, dos,
si més no el conseller que els parla i el seu equip i el Govern,
dos d’aquests tres elements, atenent que el règim especial
encara és un instrument, és una eina en procés d’elaboració i
que ja vaig anunciar que en propers dies podrem aportar una
proposta al respecte.

En el cas de les inversions de l’Estat, cosa que vostè també
ha esmentat, jo només li vull fer el recordatori, vostè parla
d’execucions d’aquestes inversions de l’Estat, jo li puc dir que,
segons les dades del Ministeri d’Economia i Hisenda, dades
oficials, l’any 2008 es varen executar a les Illes Balears
inversions per valor de 328 milions d’euros i l’any 2009 per
valor de 584 milions d’euros. Una xifra rotunda, considerable
i que supera amb escreix algunes de les previsions que vostès
feien i fins i tot li podria dir que en el cas del 2009 algunes que
el propi Govern havia plantejat. De manera que pensam que la
negociació s’ha fet de forma positiva, hi ha un compromís
d’execució de 2.800 milions d’euros en set anys, de forma que
pensam que aquesta eina servirà de gran utilitat mentre no es
disposi del règim especial per substituir-la.

Quant al model de finançament, vostè em demana si és el
millor. Miri, en les circumstàncies que vivim, en les
circumstàncies per les quals travessa l’economia espanyola i les
circumstàncies concretes de les finances, pensam, sincerament,
que és un bon acord de finançament. És molt probable que sigui
insatisfactori per a molta gent, que vostès demanassin més o
altres membres de la cambra poguessin trobar que aquest model
de finançament seria molt millor si tengués unes majors
dotacions, no ho negaré això, però indubtablement d’allà on
veníem el resultat, Sr. Tadeo, crec que és incontestable: veníem
d’un model de finançament que es va treballar a l’anterior
Govern del Partit Popular a nivell de l’Estat i que significava
una aportació de recursos addicionals de 160, 170 milions
d’euros, això és el que es va aportar en el moment que s’aprova
el model de finançament, conjuntament amb la transferència
sanitària. Aquesta és la realitat que vostès varen aportar.

He de recordar-los que vostès varen aplaudir de forma molt
vehement aquest acord que representava, insistesc, aquesta
xifra, 160, 170 milions d’euros de recursos addicionals.

El nou model significa unes quantitats sensiblement més
rellevants, en el primer any d’aplicació, que va ser l’any 2009,
l’aplicació va implicar per a les Illes Balears uns recursos
addicionals de 300, aproximadament 328, 330 milions d’euros,
quan la gradació de l’aplicació del model indicava que
s’aplicava només el 70% del model. Per tant, només amb el
70% duplicam el que es va aportar amb tota l’aplicació
completa del model de finançament anterior.

Enguany, també ho vaig comunicar en el seu moment,
parlam de xifres de l’entorn de 36 milions d’euros per mes,
s’està liquidant el nou model en termes mensuals, dotzenes
parts.

I l’any que ve les previsions, no sé, la veritat, Sr. Tadeo,
d’on treuen els seus càlculs, m’agradaria que me’ls explicassin
perquè quan es dóna una estimació s’ha d’intentar aportar quina
metodologia s’ha seguit, m’agradaria molt que vostè em digués
d’on li surten els números, però els números que hi ha del model
parlen d’una xifra que oscilAla entre 450 i 500 milions d’euros,
2011. Aquestes són les dades que surten del model de
finançament, amb l’aplicació de tots els criteris. Voldria saber
d’on surten els seus números, perquè en aquest cas o pequen per
alt o pequen per baix, mai no l’encerten o mai no s’hi acosten
amb un marge mínim d’errada, sempre pequen per excés o
pequen per defecte.

Aquestes són les quanties dels recursos addicionals i contest
una de les seves qüestions. Repetesc, 328, 36 milions cada mes
enguany, que són uns 400 i escaig milions d’euros, i fregant els
500 milions el 2011; amb un condicionant, al nostre parer
fonamental, que no tenia l’anterior model que tenia una clàusula
de tancament absolutament letal per a l’economia balear i per al
model de finançament, i vostès ho varen aplaudir això, hi varen
estar absolutament d’acord, i és que en aquest model no hi ha
clàusules de tancament tan draconianes per a l’economia balear
ni per al seu model de finançament: es parla d’una disposició
addicional tercera, que s’ha d’aplicar en el moment que es
produeixin les liquidacions i que implica que les Illes Balears
s’han de trobar en el finançament per càpita a la mitjana de
l’Estat. Aquesta és la situació en el cas que l’aplicació estricta
dels paràmetres del model no facin arribar a les nostres les
nostres al finançament per càpita mitjà de l’Estat.

Aquesta és la situació i per tant està recollida a la llei, a la
disposició addicional tercera.

Vostès sap que el model de finançament, com els ingressos
tributaris, s’acaben liquidant dos anys després de l’any fiscal en
curs, per tant nosaltres sabrem segurament, de l’any 2011 ho
sabrem el 2013.

Li contest amb tota claredat: el fons de suficiència,
efectivament, parlam d’uns 375 milions d’euros, 2011, això és
així. Però aquesta xifra no és en absolut definitiva, per què?
Perquè és un tema que s’ha de liquidar després de dos anys i
s’ha de contemplar, precisament, la disposició addicional
tercera, que és fonamental: en el cas que les Illes Balears no
arribassin a la mitjana s’hauria de fer un nou retoc del fons de
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suficiència. I li posaré un exemple molt concret, 2009, any
liquidat, 2009 és un any liquidat, el fons de suficiència 2009 era
de 232 milions d’euros; després dels càlculs, etcètera, per
arribar a la mitjana ha acabat sent una xifra de 181 milions
d’euros. Parlam, per tant, d’ajustaments dintre del propi fons de
suficiència, no parlam d’una xifra estàtica, vostès la poden fer
servir com vulguin, però si hem de ser rigorosos aquesta és la
situació, Sr. Tadeo. Fins que no tengui una liquidació del model
no podrem esbrinar amb tota claredat quina és la xifra exacta del
fons de suficiència.

És cert que pressupostàriament està determinada amb un
volum de 375, 376 milions d’euros, aquest és el matís, em
sembla fonamental, que li he de fer.

La repercussió de la crisi? Com es pot imaginar, amb un
model dinàmic com aquest la repercussió és important, sempre
ho hem dit, parlam d’una participació en la cistella d’impostos
molt més elevada de la que teníem, tant d’IVA com d’IRPF, per
tant qualsevol dificultat econòmica entrebanca la resolució del
model. És evident que quan s’entra en una senda de creixement,
que, al nostre parer, és el cas que transita de forma tènue, però
tangible, l’economia balear, això millora la nostra capacitat.

El fet insular s’ha tengut en compte, Sr. Tadeo, en aquest
model, hi està recollit en el model de finançament, com hi
estava exactament en el model anterior, vull dir que en aquest
sentit s’ha fet una aplicació continuista en aquest sentit.

El fons de competitivitat es parla, es negocia en el Consell
de Política Fiscal, se n’ha parlat, a la darrera reunió ja es va
comentar aquesta qüestió de negociar bestretes a compte del
fons de competitivitat en relació amb les comunitats autònomes.

I finalment, li he de comentar, perquè el temps se m’acaba,
que la seva reiteració en l’obscurantisme del Govern per al tema
pressupostari relacionant-lo amb el model de finançament, li he
de dir que vostè sap perfectament per què no entram el
pressupost en aquesta cambra, ho sap perfectament, no és pel
model de finançament ni és per amagar les dades que li acabo
de comentar o d’altres, no és aquest el model, és un tema que ja
hem comentat en el seu moment. De totes formes, ja vaig
anunciar en el darrer consell de política fiscal, arran de la
reunió, que aquest esforç de transparència, de claredat en els
comptes públics, senyals importants en els mercats, això, la
comunitat de les Illes Balears no les presentarà trimestralment
perquè ja ho fa en el Parlament -vostès tenen un estat
d’execució pressupostària cada tres mesos en aquesta cambra,
que s’entra des de la Intervenció de la comunitat autònoma-,
sinó que ho farem amb caire mensual, de manera que cada mes
es disposi d’un estat acurat de comptes d’execució
pressupostària d’aquesta comunitat autònoma. Crec que és
difícil que vostè pugui titllar això d’obscurantisme o d’opacitat
en els comptes públics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats,
Sr. Manera. Bé, aquesta interpelAlació del Partit Popular ens
dóna l’oportunitat de fer una valoració sobre la situació actual
del finançament de la nostra comunitat i nosaltres ho farem des
d’una triple perspectiva: la comparació amb l’anterior model de
finançament, que pensam que és necessària; l’actual conjuntura
de crisi econòmica, i després farem una breu referència que
realment no ha sortit al debat però que pensam que té sentit, i és
l’articulació interna d’aquest finançament des d’un punt de vista
territorial i institucional. I em referiré breument a les tres
qüestions.

Anterior i actual model de finançament. Ja en el seu
moment, fa gairebé un any mig, nosaltres vàrem exposar quina
era la nostra visió respecte del resultat de la negociació del nou
model de finançament. Hem de recordar que el nostre horitzó
era i continua essent, i ací també sabem que ho sap el Sr.
Conseller, el concert econòmic, i ací també ho vàrem reiterar a
la votació de les propostes de resolució del darrer debat de
política general. Cal recordar que la injustícia històrica del
finançament de les Illes Balears no s’ha solucionat amb aquest
nou model i que s’ha (...), i això és l’important, són els
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

Ara bé, dit això, hem d’afirmar que l’actual model de
finançament, aprovat durant aquesta legislatura, ha suposat un
avanç important, una millora clara, si bé no suficient. I per
entendre això, hem de referir-nos lògicament a l’anterior model,
aquell que va ser implantat pel Partit Popular; un model que va
provocar importants desequilibris per a la nostra comunitat, a
més d’elevats nivells d’endeutament, un model que ens situava,
fins fa molt poc, 21 punts per davall del finançament mitjà per
càpita. En aquest context el nou model només que podia
millorar la situació que vivia.

Vàrem destacar en aquella ocasió d’aquest model la
ponderació de les variables de població, la seva actualització
anual de dispersió i insularitat i el creixement de la nostra
autonomia financera mitjançant l’augment de les cessions
d’impostos i l’increment de les competències normatives. Així
mateix trobam bàsica la regulació dels fons de competitivitat i
de suficiència que, com s’ha afirmat, s’ajustaran per tal de
garantir que els recursos disponibles a cada habitant de les Illes
Balears siguin iguals a la mitjana de la resta de les comunitats.

Aquesta teoria té, efectivament, el seu vessant pràctic i l’ha
posat de manifest també el Sr. Conseller: dels 160, 170 milions
d’euros de recursos addicionals que rebíem, hem passat a rebre,
amb aquest nou sistema, els 328 el 2009, envoltant els 400 el
2010, i és previst envoltant els 450 i 500 l’any que ve. Quan el
sistema s’apliqui al complet, suposem que arribarem a superar
aquestes quantitats.
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És suficient? No. És una millora notable respecte de
l’anterior sistema? Nosaltres pensam que evidentment sí.

Certament, el nou model de finançament presenta
mancances com el no reconeixement del dèficit històric o
l’insuficient tractament de la insularitat. Per cert, en relació amb
aquesta qüestió, i també ho ha esmentat el Sr. Conseller, no sé
si tant el Sr. Tadeo, hem de fer referència al règim especial de
Balears; nosaltres pensam que és una assignatura pendent, és un
tema que s’ha de desenvolupar i esperaríem que no quedàs
pendent per a la pròxima legislatura.

Segona qüestió, conjuntura de crisi econòmica. La
modificació del model de finançament per a les Illes Balears era
necessària en qualsevol circumstància, perquè responia, i ací ho
hem dit, a un greuge històric, i a més ací ho va entendre el
conjunt de la societat, sembla que el conjunt de la societat a
excepció del Partit Popular, que encara no ho reconeix. Però
hem de dir que en el context de crisi econòmica que vivim, ha
tingut encara més rellevància, especialment pel fonamental
paper que ha hagut de jugar la inversió pública en un moment
de clara atonia de la inversió privada. Nosaltres pensam que la
crisi hauria estat més severa si realment no s’hagués produït una
millora dels components bàsics de l’arquitectura del
finançament de les Illes Balears.

I ja per acabar, una darrera reflexió referida a l’articulació
interna del finançament de les Illes Balears. Una reflexió darrera
que és com es trasllada aquesta millora del finançament de la
comunitat al seu territori i, en particular, als consells insulars,
sense oblidar els ajuntaments? Certament, i pel que fa als
consells, la presentació de projectes, les anomenades inversions
estatutàries, ha estat una de les vies per accedir a aquests nous
fons, ací com la territorialització que apareix recollida als
diversos pressuposts. Però nosaltres pensam que aquesta sí que
és una assignatura pendent d’aquesta legislatura i que ja veiem
que necessàriament quedarà per a la següent, parlam de la
necessària elaboració d’una llei de finançament dels consells,
que, a més a més, no ho hem d’oblidar, respon a un mandat
estatutari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Suàrez. Pel Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, voldria aprofitar
per saludar el Sr. Fiol i celebrar la seva recuperació i la seva
reincorporació a aquest plenari.

En relació amb l’estat actual del finançament de les Illes
Balears, crec que cal recordar, en primer lloc, que les Illes
Balears som, i amb molta diferència, des de fa estona, la
comunitat autònoma que, en comparació, ha aportat més
recursos a les arques estatals, mentre que sistemàticament som
la comunitat que ha rebut manco finançament i manco també
inversió estatal per càpita. I la magnitud d’aquestes dades
suposa que hem estat aportant a l’Estat més del 14% del nostre

producte interior brut, com es va confirmar ja fa dos estius amb
la publicació de les balances fiscals.

I s’ha de dir que, a pesar dels compromisos del Govern
central, la proposta del nou sistema de finançament, des del
nostre punt de vista, i ja ho hem manifestat a diversos debats,
només ens deixa a la mitjana si interpretam i aplicam la clàusula
prevista respecte dels fons de competitivitat i suficiència d’una
manera positiva per a la nostra comunitat autònoma, com entenc
que fa el Sr. Conseller, el Sr. Manera. Però nosaltres sempre
tenim el dubte que una clàusula que aplicada a favor de l’Estat
ens tornaria deixar fora d’aquesta mitjana i la veritat és que,
amb les relacions entre les Illes Balears i l’Estat no hi ha massa
elements que ens facin pensar que aquestes interpretacions
segur, en tot cas, que seran favorables. I per tant, sempre
estarem pendents del compliment del compromís polític de torn
que nosaltres entenem que ningú no ens assegura. És evident
que els primers exercicis d’aplicació del nou sistema no suposen
l’arribada a la mitjana del finançament per càpita, ja que les
Illes Balears han de ser les beneficiàries del fons de
competitivitat, però quan comenci la seva aplicació el 2012. El
dubte és que les darreres estimacions indiquen que alguna altra
comunitat autònoma, com per exemple Andalusia, també
entraria amb tota la seva aplicació al fons de competitivitat, la
qual cosa suposaria que Balears podria percebre menys
quantitat. Si fos així, de fet -això són estimacions-, podríem
quedar entorn d’un 5% per davall d’aquesta mitjana.

En tot cas vull recordar que el PP i el PSOE en el seu
moment, varen votar en contra d’una esmena que va presentar
el nostre grup en el Senat i que si s’hagués aprovat ara tendríem
la garantia d’arribar a aquesta mitjana. L’esmena concretament
establia que en cas que el fons de suficiència global i el fons de
competitivitat no fossin suficients perquè Balears arribàs a la
mitjana, la diferència l’aportaria el Govern de l’Estat. Aquesta
esmena que sí s’aprovà al Senat, després en el Congrés va
obtenir el vot en contra tant del PP com del PSOE. De fet, ara
estam fent una altra proposta i és que s’ajorni la nostra aportació
al fons de suficiència del 2011 i que en tot cas ja rescabalem el
2012, perquè és ara en el moment de crisi econòmica i social
quan necessitam aquests recursos.

Així i tot des del nostre grup hem de reconèixer que a partir
del 2012 obtendrem uns recursos addicionals que seran
importants per a l’economia de l’administració autonòmica. És
evident, per tant, que hi ha una millora per a Balears amb el nou
sistema, però que només eixuga una petita part del dèficit de la
balança fiscal, encara totalment inassumible perquè supera el
13% del Producte Interior Brut. I aquesta és una de les causes
o la causa principal dels mals que patim. I és que des del nostre
punt de vista som lluny de ser davant el sistema de finançament
que necessitaven les Illes Balears, des del nostre punt de vista,
el Govern espanyol no va tenir en compte el gran esforç que
hem fet durant anys amb un sistema que ens perjudicava -
l’anterior sistema- i ens buidava de recursos. Per tant, és un
sistema com he dit que no soluciona definitivament el problema,
i no el soluciona entre altres coses perquè parteix del mateix
punt de partida erroni de l’anterior sistema aplicat quan
governava el Partit Popular, segons el qual tenim un
finançament adequat per a la nostra educació i per a la nostra
sanitat. Les xifres demostren el contrari i demostren que
l’educació i sanitat varen venir mal dotades en el moment de la
transferència de competències. 
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Certament s’ha de reconèixer que el nou sistema soluciona
qüestions, com l’actualització de la població, molt important per
a les Illes Balears, i millora, per tant, el sistema que el Govern
Aznar imposà via xantatge el 2001. Ara el Partit Popular li diu,
Sr. Manera, que aquest és un sistema insuficient, però aquests
mateixos deien que el model imposat pel Sr. Aznar, que per a
nosaltres perjudicava molt més a les Illes Balears, deien -com
dic- que era bo i defensaven que no s’havia de tocar. Ara diuen
més, la dreta ara diu que s’ha de desmantellar l’estat autonòmic
i que la culpa del dèficit és de les autonomies, oblidant que les
autonomies el 80% dels seus recursos els destinen a educació i
sanitat.

Acab perquè ja he acabat el temps, he de dir que des del
nostre punt de vista el Govern central, hagi estat en mans del PP
o del PSOE, és el responsable de la situació actual, ja que les
reformes que s’introdueixen en el sistema milloren o empitjoren
la situació, però no la solucionen. Vull recordar només una
dada, els informes de FUNCAS ens situen en aquests moments
dos punts per davall la mitjana en renta per càpita disponible en
poder de compra. En nou anys s’ha desplomat aquest índex, el
de la renta per càpita disponible a les Illes Balears, 20 punts. Per
tant, diguem les coses pel seu nom, des del nostre Grup del
BLOC i PSM-Verds som conscients que de cara al futur només
un concert econòmic com el que tenen País Basc i Navarra i que
ara reclama Catalunya, serà una solució definitiva. Així ho
defensàrem en solitari en el procés de reforma de l’Estatut i així
ho continuarem defensant ara.

Moltes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo tenc la sensació que durant aquests anys de crisi
econòmica si per qualque cosa destaca el Partit Popular és per
no rallar clar i sobre el model de finançament autonòmic no és
una excepció. Açò sí, alguna vegada els fuig qualque pista, ens
donen qualque pista i tots coneixem per exemple què diu el Sr.
Montoro i l’altre dia vaig poder escoltar el Sr. López Istúriz,
que com vostè sap és el secretari general del Partit Popular
Europeu, que solAlicitava la derogació immediata de l’actual
sistema de finançament autonòmic i l’aprovació d’una retallada
de grans magnituds als recursos de les comunitats autònomes,
tal com molt bé ha assenyalat el portaveu del Partit Socialista de
Mallorca.

Per altra banda, a mi m’ha semblat que el portaveu del Partit
Popular ha fet una defensa un poc tímida, però una defensa de
l’anterior model, i per açò crec que val la pena recordar que el
model de finançament del Govern Aznar va provocar uns grans
desequilibris a la nostra comunitat, que la seva aplicació va
deixar les arques públiques de Balears amb un dèficit d’entre el
7 i el 14% del PIB, que Balears sempre va ser una de les
comunitats més contributives i que sempre hem estat entre les
que més hem aportat i les que menys hem rebut. També aquell
model va provocar els elevadíssims nivells d’endeutament
actual. L’any 2008 vam ser la segona comunitat autònoma més
endeutada. La passada legislatura, tot i la bonança econòmica,
el deute es va duplicar i moltes d’aquestes qüestions són
degudes a un model que era dolent per a aquesta comunitat. De
fet, amb aquell model ens trobàvem 21 punts per davall del
finançament mitjà per càpita. I amb el nou model hem
aconseguit que Balears es colAloqui a la mitjana, és a dir, que els
ciutadans de les illes rebin els mateixos recursos econòmics que
els residents d’altres comunitats. 

El nou model té dues característiques fonamentals que
beneficien les Illes Balears. Una és que la variable més
important és la població. I dues, que el model és dinàmic, és a
dir, que les variables s’actualitzin anualment. D’altra banda
també hem de destacar que els ingressos tributaris de la
comunitat autònoma no són objecte d’anivellament i açò permet
que les Illes Balears es beneficiïn del major esforç fiscal que
feim aquí. I per altra banda també els dos fons complementaris
d’ajustament, el de suficiència i el de competitivitat, s’ajustaran
per tal de garantir que els recursos disponibles per a cada
habitant siguin iguals a la mitjana de la resta de regions. Altres
característiques que ja s’han comentat, la gradualitat del model,
no arribarem a un cent per cent fins el 2011 i existeix una
garantia perquè la dotació de fons addicionals s’incrementi un
30% el 2012. Augmenta també la participació en els imposts
estatals, l’IRPF del 33 al 50, IVA del 33 al 50 i imposts
especials del 40 al 58 i s’incrementa la capacitat de decisió
sobre els tributs cedits.

Per tant, el model actual dota de major capacitat fiscal les
comunitats autònomes i açò millora la situació precisament de
les més dinàmiques, i les Illes Balears, per tant, n’és una de les
més beneficiades en aquest sentit. Podríem afirmar fins i tot que
la superació de la crisi econòmica i l’augment de l’activitat, amb
la qual cosa es recuperarà també la capacitat recaptadora, podria
fer que en alguns anys les dades corresponents a Balears
poguessin superar la mitjana de finançament per càpita. La
flexibilitat, una altra de les característiques, contrasta amb la
rigidesa de l’anterior model, on ni tan sols la població es va
posar en el comptador que pertocava. 

En definitiva i com a conclusió, el model que s’ha
aconseguit amb aquest govern és just per a Balears, és solidari,
és responsable i dinàmic i la seva aplicació permetrà que rebem
i gestionem els recursos en condicions d’igualtat amb altres
comunitats. Ja era ben hora! Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica el Sr. Tadeo vol fer
ús de la paraula?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’actual model de finançament autonòmic es basa, pel que fa a
Balears, per poder arribar a la mitjana en el fons de
competitivitat i el fons de suficiència, com molt bé han explicat
altres portaveus, com jo he dit abans i també ho ha explicat el
conseller. La primera problemàtica que nosaltres veim aquí és
que aquest fons de competitivitat en aquests moments en els
pressuposts generals de l’Estat, sembla ser que no està
pressupostat. En conseqüència si no està pressupostat, record
que encara està en tràmit parlamentari, però en aquest moment
ningú no ens assegura que aquest nou model de finançament ens
pugui fer arribar a la mitjana estatal.

Crec que davant d’aquesta situació, arribar a afirmar o a dir,
com algun portaveu ha fet, que aquest nou model de
finançament és el que toca, gairebé s’ha dit així, creim que açò
no és la realitat, perquè tots sabem que l’actual model de
finançament és cert que s’ha millorat quant a l’anterior model
de finançament, però també ens deixa enfora de la mitjana
estatal. Tant és així que estam pendents senzillament d’aquest
fons de suficiència i del fons de competitivitat per poder arribar
a aquesta mitjana estatal. El Sr. Barceló ho ha esmentat, estam
en mans dels pressuposts generals de l’Estat, en tot cas per
poder arribar a aquesta mitjana estatal d’altres comunitats
autònomes. Altres comunitats autònomes com Catalunya en el
seu moment, quan varen negociar aquest model de finançament,
si no arribaven a la mitjana estatal, sí es van assegurar que a
través de distintes mesures introduïdes en el nou model de
finançament autonòmic, poder arribar i fins i tot superar la
mitjana, com és el cas molt clar de la comunitat autònoma
catalana.

També és cert el que ha dit el Sr. Barceló, jo abans per falta
de temps no ho he dit, en el moment que poden treure diners
d’aquest fons de competitivitat altres comunitats autònomes
perquè tampoc no han arribat a la mitjana i a més, sembla ser
que la manera d’imputar aquests fons serà en un tema en base
a una variable poblacional, implicarà que aquests fons es
reduiran i ens en tocarà menys. És a dir, que amb aquest actual
model de finançament el que vostès sempre han dit que
arribarem a la mitjana estatal, no està en cap moment assegurat,
primer perquè no està gens clar que estigui pressupostat en els
pressuposts generals de l’Estat. I segon, perquè depèn de qui
pugui estirar, quines comunitats autònomes puguin estirar
d’aquests fons, fins i tot amb variables que poden ser
contraproduents o més perjudicials per a la comunitat autònoma
de Balears que per a d’altres comunitats autònomes.

Les tres potes de l’inici de legislatura, abans de la crisi
econòmica, les inversions estatals, el nou REB i el nou model
de finançament, nosaltres no deim que hagin estats suficients
per situar Balears en una posició d’avantatge, o senzillament en
la posició que ens tocava. Creim que no hem de demanar res
que no ens toqui, però sí estar a la mitjana. I per açò consideram
que el model de finançament que vostès varen negociar, que
varen dir en el seu moment que arribaríem a la mitjana estatal,

que varen dir en el seu moment que tendríem 500 milions
d’euros, en aquest moment no hi ha res que pugui avalar que
açò sigui així. Jo entenc que a vostè no li agrada sentir-ho, però
per paga vostès no han entrat els pressuposts en aquest
parlament, el motiu és que tal vegada no estiguin quadrats, no
els entren i nosaltres podem dir que no els poden quadrar i que
l’actual model de finançament autonòmic no els arriba ni per
poder quadrar ni tan sols temes bàsics com sanitat, educació i
assumptes socials, o senzillament no s’entén, perquè si era pel
tema de la pujada d’imposts, de fet no la podran fer, els podrien
presentar i almanco tendrien uns pressuposts i es podria veure
quina repercussió té en els pressuposts de l’any 2011 de la
comunitat autònoma el nou model de finançament autonòmic,
perquè serà el primer any que s’aplicarà durant tres anys
consecutius, 2009, 2010 i 2011, és l’any en què se sap
definitivament. Si bé també és cert, com vostè ha dit, que la
liquidació no es produeix fins al cap de dos anys i no se sabrà la
realitat. 

La realitat a dia d’avui és que per arribar a la mitjana, a part
de les quanties que nosaltres aportam al fons de garantia, al fons
de suficiència..., és cert que avui ha contestat aquestes quanties,
la realitat és que per poder arribar a la mitjana estatal estam
pendents del fons de suficiència i del fons de competitivitat, que
ni tan sols estan pressuposts en aquest moment en els
pressuposts generals de l’Estat. Partint d’aquí, nosaltres
presentarem la moció corresponent perquè consideram que la
negociació que vostès varen fer no és l’adequada ni l’encertada
per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. En torn de contrarèplica, el Sr. Manera
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. El
primer de tot dir, he tengut un lapsus al principi, i també vull
donar la benvinguda a Francesc Fiol. Estam molt contents de
veure’l per aquí.

Bé, en relació amb la rèplica al Sr. Tadeo. Miri, el model
que vostès varen defensar i que vostès varen aplaudir, Sr.
Tadeo, 21 punts per sota la mitjana de l’Estat. Aquesta és la
realitat. Vostè ara ve i em diu que hem millorat una mica, home
no!, hem millorat 21 punts pràcticament en l’aplicació del nou
model de finançament. El que vostès varen aplaudir i varen
aprovar, aquest ens va colAlocar en el rànquing que tenim,
aquests 21 punts per sota de la mitjana de l’Estat. És a dir -
repetesc-, el model del Sr. Montoro, que és el dissenyador de la
política econòmica macro que vostès fan, aquesta és la situació
del model de finançament anterior.
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Següent punt, el fons de suficiència. Bé, hi ha una dada que
ja li he comentat abans, però m’agradaria tornar repetir per si no
ha quedat clara. La liquidació de l’any 2009 significava que
teníem un fons de suficiència de 232 milions d’euros, la
liquidació ha fet que l’Estat ens en retorni, d’aquests 232,
aproximadament uns 180. De manera que el fons de suficiència
ha quedat reduït a una quantitat menor, per precisament complir
la disposició addicional tercera. L’any vinent, evidentment la
liquidació es produirà d’aquí a dos anys, per això el fons de
suficiència pressupostat en absolut és el fons de suficiència
definitiu, com es demostra en el cas de la liquidació de l’any
2009. Per tant, la disposició addicional tercera funciona, i ho fa
en benefici de la comunitat autònoma que és l’objectiu central
d’aquesta aportació que es va fer des de les Illes Balears.

Miri, el que arriba de l’Estat durant aquesta legislatura, Sr.
Tadeo..., és que val la pena que mirem les dades exactes,
concretes, específiques, tangibles. Miri, en inversions de l’Estat
i model de finançament mai no havien arribat tants de recursos,
mai. Les dades bibliogràfiques disponibles estan a l’abast, el
professor Tremosa ha fet un llibre al respecte, articles molt
recents de professors de l’Autònoma de Barcelona, Núria
Bosch, etc., sobre finançament i inversions. Això està publicat
i les dades són incontestables, allò que ha arribat i s’ha executat,
que són dades crucials, no el que es pressuposta, sinó el que
s’executa, a les Illes Balears no s’havia produït mai tanta
execució pública per part de l’Estat en inversions estatutàries i
inversions directes del ministeri com s’han produït aquests
darrers anys. 

Això és una millora, insuficient, es voldria més? No ho pos
en dubte, jo no ho discutesc, probablement tots voldríem més.
Però no es pot negar que és un avanç notable, no una mica, com
vostè deia, no, és un avanç notable en relació amb el que
arribava la legislatura passada. El mateix li dic sobre el model
de finançament, entre 170 milions d’euros addicionals amb tot
el model complert arribar a la xifra que estam dient i aquesta
clàusula addicional tercera de revisió de fons de suficiència,
evidentment crec que el salt és important, em fa l’efecte sent
objectius des d’una perspectiva estrictament objectiva, sense
intentar tergiversar les xifres.

Fons de competitivitat. És cert, hi ha una dificultat que s’ha
comentat -ja li ho dit abans- en el Consell de Política Fiscal i
Financers. Això és un problema que les comunitats autònomes
estan exigint i estan treballant amb bestretes a compte, amb la
idea que s’avancin aquests tipus de bestretes a compte del fons
de competitivitat, que és evidentment, com vostè deia molt bé,
és crucial per a la comunitat autònoma, per a totes, no
únicament per a aquesta sinó per a totes les comunitats
autònomes.

En síntesi, jo pens, pensam que el model de finançament,
l’arquitectura del finançament autonòmic, l’estam resolent de
forma raonable, les dades al nostre parer són positives, hi haurà
gent que discreparà, que pensarà que són insuficients, que
s’haurien de millorar. No entraré en aquest debat, segurament
és cert, tot, com més quantitats, molt millor, però no hem de
perdre de vista d’on sortíem i quin és l’esforç negociador que
s’ha fet des del Govern per aconseguir les xifres que ara sí
tenim tangibles, concretes i executades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.

III. Moció RGE núm. 5793/10, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de
pressuposts del Govern de les Illes Balears, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 5315/10.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat i a la votació de la Moció RGE núm.
5793/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
política en matèria de pressupostos del Govern de les Illes
Balears. És derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
5315/10. 

Per part del Grup Parlamentari Popular intervé la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, tornam
avui a parlar de pressuposts, en aquesta ocasió per tractar de
recuperar la funció financera que pertoca exercir a aquest
parlament, un cop el Govern per primera vegada a la nostra
història no hagi presentat el projecte de llei de pressuposts de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any que ve.

Fa un parell de dies llegia un article al diari nacional El
País, i deia i explicava com quadraven o no el dèficit de l’1,3%
exigit per l’ECOFIN per a l’any que ve totes les comunitats
autònomes d’Espanya, i deia aquest article que les úniques
comunitats autònomes de què no es disposen les dades eren
Catalunya i Balears, que les dues manifestaven que ho farien,
que complirien, però que res no hi havia en paper, Catalunya per
raons òbvies, sobretot dels resultats electorals francament
dolents per al Partit Socialista, i Balears sense causa justificada,
i més quan té garantida l’aprovació del pressupost per part del
Partit Popular, una negativa que nosaltres atribuïm a l’ocultisme
dels nombres del Govern i que en tenim una mostra en aquest
article de diari: no hi ha dades en paper; hi ha paraules, però no
hi ha dades en paper, Sr. Conseller.

Avui la moció que presenta el Partit Popular conté un total
de 8 punts, creim que importants i de calat per situar la posició
pressupostària en què es trobam la nostra comunitat autònoma
en aquest moment. 

No insistiré en la reprovació del conseller, crec que va
quedar prou clara en el passat plenari; més pràctics poden
resultar els altres punts per intentar donar llum per intentar
arribar a saber qualque dia quina és la nostra realitat financera.
Per tant creim important que aquest parlament aprovi que el
Govern, de manera urgent, aporti a tots els grups parlamentaris,
a nivell de detall de partida pressupostària, l’estat d’ingressos i
de despeses de la comunitat autònoma i de les seves empreses
públiques que entraran en vigor dia 1 de gener després de la
pròrroga pressupostària. És a dir, volem tenir el pressupost que
estarà operatiu l’any que ve i que no serà el mateix del 2010,
donada l’obligada reducció per complir amb el dèficit de
l’ECOFIN.
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En definitiva volem el detall a nivell de partida, d’on es
retallarà, quins serveis corren perill de deixar-se de prestar, com
es distribuirà al llarg de l’any, perquè la situació en els
pagaments, per exemple, dels medicaments, ajuts al pagament
dels lloguers de l’habitatge o altres, són temes que ens
preocupen.

El pressupost sofrirà una retallada important -parlam del
pressupost prorrogat- i és mal d’entendre que es destinin doblers
a determinades coses i no n’hi hagi per a unes altres. Per això
volem almanco tenir la informació, sobretot en un any electoral
en què la informació de l’oposició és més necessària que mai
per poder conèixer la nostra realitat i poder oferir el nostre
programa econòmic de cara a les eleccions sabent què hi ha i
què no hi ha.

Un altre punt de la moció, creim que també lògic, és que
donada aquesta manca d’aprovació de pressuposts per llei
d’aquest parlament el Govern no pugui realitzar determinades
operacions que puguin carregar més el dèficit o el destí dels
fons públics sense una autorització prèvia d’aquest parlament.
Parlam de modificació de crèdit entre seccions pressupostàries,
és a dir, entre conselleries; generacions de crèdit per serveis
nous o ampliacions de crèdits que van directament a dèficit. 

Com el mateix conseller d’Hisenda ha qualificat de la
necessitat que hi hagi una pròrroga sense haver pogut ni tan sols
debatre un document, ja dic, vostè ho ha qualificat d’una
necessitat davant una situació excepcional, convendrà amb mi
que aquesta excepcionalitat s’ha de veure almanco controlada
mínimament per la sobirania popular, i que el Govern sense
mostrar cap (...) pugui fer i desfer uns nombres que són
provisionals. Vostès podran dir si són traves o no, que supòs que
ho diran; nosaltres ho veim sa, Sr. Conseller, sa i transparent,
perquè el que no es pot tolerar és que ni es presentin nombres a
debatre, quan és una obligació legal, fer una pròrroga i a més
manejar la pròrroga com si fos un pressupost normal. Res no és
normal, tot és anormal, i qui ho ha volgut és aquest govern amb
una negativa inexplicable.

Demanam també que aquest parlament constati la pèssima
situació pressupostària de la nostra comunitat autònoma en el
període 2007-2011; sense cap dubte aquests quatre anys han
suposat el major endeutament de la nostra història, reconegut
per la mateixa conselleria, una davallada d’ingressos propis
espectacular causada, evidentment, per la paràlisi econòmica a
causa de la crisi molt important, i la consegüent pèrdua de
capacitat inversora de la mateixa comunitat autònoma, un
escenari que està dificultant poder prestar els serveis públics
essencials. 

Però aquesta constatació n’hi ha una altra que sí és
responsabilitat d’aquest govern i que a la interpelAlació no vaig
trobar cap resposta malgrat les reiterades preguntes que vaig fer
al conseller, i és la constatació de la baixa execució de les
inversions estatals a les Illes Balears. Els nombres pressupostats
en els pressuposts generals de l’Estat poden estar bé, però la
realitat és una altra i no és sempre culpa de l’Estat sinó de la
comunitat autònoma, i en plena crisi econòmica és molt greu.
Parlam, per exemple, del conveni de carreteres, o del conveni de
transport ferroviari, o de la Platja de Palma, o del tramvia.
Vostès s’han omplert la boca dient i parlant de la inversió
d’aquests convenis, però són paraules; realitats, no. 

Conveni de carreteres, per exemple, de Mallorca, liquidat
l’any 2009, un 0,22% d’execució, un 0,22%. Com liquidarà el
2010? No arribarà al 10%. Més de 440 milions d’euros amb una
execució desastrosa. 

Conveni ferroviari. L’hi vaig demanar, no em va contestar,
no ens quadra. Dels 443 milions d’euros signats per al període
2008-2011, és a dir, més de 100 milions d’euros l’any, al final
en els pressuposts generals de l’Estat han estat 3 milions d’euros
el 2008, 25 el 2009 i ara darrerament vostès ens n’han anunciat
55 per a l’any 2010 i el 2011, és a dir, 23 per a l’any 2010 i 32
per a l’any 2011. Dels 443 milions d’euros han quedat en 83, un
18,7%. I a això hem d’afegir la Platja de Palma, que no arranca;
el tramvia, que tampoc no en sabem res, etc., etc.

En conclusió, els nombres són uns, la realitat, una altra, però
les inversions no es veuen.

El sisè punt de la moció es refereix a l’endeutament per a
l’any que ve, que nosaltres no entenem que hi pugui haver un
endeutament amb una pròrroga pressupostària. No trobam, Sr.
Conseller, cap justificació legal que permeti al Govern endeutar-
se si no hi ha una autorització legal d’aquest parlament. Aquest
és un altre punt que jo li vaig demanar durant la interpelAlació,
i vostè tampoc no ens el va aclarir, i que nosaltres no estam en
contra que hi hagi un endeutament en aquest moment de crisi,
donat el dèficit que hi ha i sempre que es compleixi el dèficit
marcat, però sí que es faci per pròrroga i no per una autorització
d’aquest parlament.

I els darrers dos punts se centren, per una banda, a lamentar
que Balears ostenti el dubtós honor de ser l’única comunitat
autònoma de tot Espanya sense pressupost en un moment de
tanta crisi; és una mostra que per allò que per al conseller és un
“no passa res” no és la recepta que vol la resta de comunitats
autònomes d’Espanya. 

I el darrer punt que presentam d’aquesta moció fa referència
a la solAlicitud per aquest parlament d’un informe
d’assessorament de la Sindicatura de Comptes sobre la legalitat
del procediment que ha seguit el Govern tot acordant la
pròrroga. L’article 4.2 de la Llei 4/2004, de la Sindicatura de
Comptes, assenyala entre les seves funcions ésser consultiva en
relació amb els assumptes inclosos en la seva funció
fiscalitzadora, entre els quals hi ha evidentment els comptes
públics. Creim que ja que estam davant la insòlita situació per
primera vegada d’un govern que ni presenta pressupost,
almanco hi hauria d’haver un posicionament d’un òrgan
dependent d’aquest parlament que ens indiqui si això és correcte
o no és correcte.
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En definitiva, estam davant punts concrets i clars de rebuig
a situacions que mai més no s’haurien de tornar a produir, i
altres punts que són per exercir la funció de control financer
sobre el Govern en una situació tan excepcional com la que
estam vivint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer.

(Alguns aplaudiments)

Passam ara al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Suárez... Es dividiran el temps; per
tant cinc minuts, Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Cabrer, avui tenim amb aquesta moció un capítol
més d’aquest no-debat sobre els pressuposts de l’any que ve.
Em permetrà que no analitzi cada punt perquè només serviria
per repetir arguments que ja hem exposat en ocasions anteriors.
No malbaratarem les nostres paraules ni l’escàs temps
d’intervenció que tenim en acusacions d’ocultisme,
reprovacions en sèrie devaluades, lamentacions demagògiques
o constatacions sense fonament.

Suposo que encara el Partit Popular ens sorprendrà amb
alguna original iniciativa sobre aquesta qüestió tan important,
però almenys avui li hem d’agrair que s’acabi de desvetllar
l’estratègia de l’oposició sobre els comptes de la comunitat, una
estratègia -tot s’ha de dir- que s’ha anat conformant sobre la
marxa, lliurada per capítols al llarg d’aquestes setmanes, i que
avui deixa ben a les clares l’objectiu final. L’objectiu final és
entorpir el màxim possible la capacitat de gestió del Govern.

Anirem per parts. Primer va ser amenaçar amb l’exercici
exigent propi de l’oposició mitjançant la presentació d’una allau
d’esmenes; després va venir l’oferiment generós de l’aprovació
del pressupost mitjançant l’abstenció i la no-presentació
d’esmenes. A continuació, l’intent de fer que el Govern aprovàs
no el seu projecte de pressupost sinó el que volia el Partit
Popular, a més de negar la possibilitat de palAliar el descens dels
ingressos derivat de la greu situació de crisi econòmica. I davant
la responsabilitat i la decisió de la pròrroga pressupostària han
vingut les acusacions infundades d’actuació ilAlegal per part del
Govern, acompanyades de la parafernàlia de la reprovació del
conseller d’Economia i Hisenda, que comença a ser un clàssic
en aquesta cambra. Per cert que la tímida formulació del punt 8
ens confirma que vostès saben que les acusacions fetes no són
serioses i, el que és més important, no tenen cap fonament legal.

Avui donen la volta a la, de moment, darrera carta amb la
qual pretenien simplement intentar, o pretenen simplement
intentar que el Govern no pugui exercir la seva responsabilitat
de gestionar la pròrroga pressupostària, en una maniobra que
nosaltres interpretam com de clar filibusterisme parlamentari,
i saltant-se sense dissimulació allò establert al nostre Estatut i
a la Llei de finances de les Illes Balears, i ignorant l’elemental
separació de poders. Sra. Cabrer, vostès volen governar des
d’aquesta cambra, volen exercir el poder executiu des de la seu
del legislatiu. Simplement li recordaré dues qüestions. L’Estatut
de les Illes Balears atribueix al Govern de les Illes Balears
l’elaboració i l’execució del pressupost als seus articles 58 i
135, i al Parlament, la seva aprovació, si cal, en cas de ser
presentat per l’executiu. Segon: la Llei de finances de les Illes
Balears, que vostès invoquen amb la boca petita per definir com
a ilAlegal la pròrroga pressupostària, estableix amb nitidesa al
seu article 8.g) que és competència del conseller d’Economia i
Hisenda aprovar les modificacions pressupostàries en els termes
prevists en aquesta llei; i al seu article 46.3, l’aprovació de les
modificacions de crèdit, que a la vegada apareixen definides al
punt 1 del mateix article.

Sàpiga, Sra. Cabrer, que això que vostè demana al punt 3 sí
que va en contra de la llei, i que la seva virtual aprovació
nosaltres entenem que en absolut implicaria l’obligació del seu
compliment. Sra. Cabrer, no tot s’hi val. Vostès volen vendre
com a acció de control al Govern una maniobra per impedir la
seva actuació, i a més ho fan sabent que legalment no ho poden
fer.

En aquesta mateix línia formulen el punt 6, i pretenen que el
Parlament se salti a la torera -ara que li han admès el recurs
d’inconstitucionalitat de la llei de Catalunya- l’article 132.1 del
nostre Estatut, que faculta la comunitat autònoma per recórrer
a l’endeutament per finançar despeses d’inversió. 

D’altra banda no puc estar-me de comentar el punt 4, de
brillant elaboració, si em permet la ironia, referint-se a la
situació pressupostària com a causa del que són conseqüències
i aïllant-la, aquesta situació pressupostària, de la conjuntura de
crisi. Que vostès, que acusaven el Govern de no reconèixer la
crisi, ara la ignorin, és com a mínim una bona mostra de
cinisme.

Sra. Cabrer -i ja acabo-, puc entendre la voluntat de vostès
de desgastar el Govern, però que es pretengui anulAlar la seva
competència executiva de gestió pressupostària em resulta de
difícil digestió política i a més hi afegiria de difícil digestió
ètica, però sap per què?, perquè si el Govern no es pot endeutar,
si el Govern no pot invertir, si el Govern no pot governar, els
únics perjudicats són els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, i això per la seva part és una evident demostració que
fan prevaler els interessos partidistes per damunt de l’interès
general. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, aquest
és un debat reiteratiu, i per tant intentaré no repetir massa els
arguments ja exposats.

Nosaltres ho vàrem dir i he de començar per aquí.
L’obligació del Govern, per a nosaltres obligació política,
l’obligació del Govern políticament -ho vaig dir en el debat de
la setmana passada- és presentar els pressupostos, i un govern
que no és capaç de presentar i aprovar els seus pressupostos el
que ha de fer és plegar, políticament. Clar, Sra. Suàrez, jo quan
la sent, a vostè, dic “això és el món al revés, és el món al revés”;
el que té la responsabilitat de dur el pressupost és el Govern, i
si el Govern no és capaç d’aprovar el pressupost el que ha de fer
és plegar, el que no ha dir a l’oposició és el contrari.

(Aldarull a la sala)

A mi això em té... L’oposició el que demana és que el
Govern compleixi les seves obligacions, això és el que li estam
demanant. Vostès no volen complir les obligacions i a més a
més diuen que l’oposició vol governar.

La majoria a la cambra parlamentària té la capacitat, en el
nostre sistema, de donar instruccions de caràcter general que el
Govern, políticament, ha de complir. És que això és així! Per
tant, quan la majoria dóna una directriu a través d’una
proposició no de llei o de qualsevol altra iniciativa
parlamentària no és que vulgui governar, està exercint les seves
funcions i està dins la seva legitimitat, home, clar que sí!, això
és així, és parlamentarisme simple i esquemàtic això. A vostè
potser no li agrada el parlamentarisme, però això és com
funcionen les coses. Per tant l’oposició exerceix el seu paper, i
si té majoria idò té majoria, i el Govern el que ha de fer és ser
hàbil i navegar en aquesta majoria, no obviar que hi ha una
majoria, no passar de la majoria, no presentar els pressupostos,
no tenir capacitat de negociació, no mostrar cap nombre concret,
no tenir un projecte amb el qual donar la informació mínima a
aquesta majoria, i això és el que està passant.

Per això nosaltres, des d’Unió Mallorquina, estam
bàsicament d’acord amb aquesta moció i votarem a favor de la
majoria dels seus punts. No podem votar a favor, Sra. Cabrer,
no podem votar a favor ni del punt quart ni del punt sisè, i no hi
podem votar a favor perquè nosaltres defensam una postura que
ens pensam que és responsable, que és que aquesta comunitat no
ha d’incrementar els impostos, no s’han d’apujar els impostos;
per tant els ingressos, nous ingressos a través d’aquesta via no
s’han de produir, però és evident que el Govern ha de poder fer
qualque cosa, i una de les coses que pot fer i que ha fet, i que
per a nosaltres és correcte que ho hagi fet, és endeutar-se, i això
és el que tenim i els marges de maniobra que tenim. Per tant
quan nosaltres en els debats demanam que s’estrenyin el cinturó
demanam que es redueixin les despeses i també entenem que
s’hagin d’anar a l’endeutament per quadrar les xifres. Com que
ens pareix raonable i tenim aquesta postura, que ens pensam que

és sensata, aquests dos punts no els podem compartir i no els
podem donar suport.

A la resta sí, perquè la resta de punts més o manco estan
relacionats amb el tema que diguem ens ocupava al
començament, amb la irresponsabilitat del Govern de no
presentar a la Cambra uns pressuposts per ser debatuts. I és
irresponsabilitat del Govern no donar la mínima informació
d’un projecte per departaments, per conselleries, per seccions on
sapiguem a què ens hem d’atendre. 

El Govern, la seva negociació, ha consistit en dues reunions
de mitja horeta cada una, tres xifres generals i per avall,
pròrroga. Això a nosaltres ens pareix de poc rigor, de poca
seriositat i que realment no respon al que hauria de fer un
govern en minoria que és extremar els esforços per poder arribar
a qualque acord. Aquesta accentuació de les forces per arribar
a acord no es veu per cap banda. 

Finalment, en el punt vuitè nosaltres consideram que com
més transparència millor, nosaltres, tot i no haver discutit la
legalitat, ens pareix bé que la Sindicatura de Comptes emeti un
informe, això ens donarà més llum i sempre serà benvingut, tot
i que ja deim que mai no hem discutit la legalitat del
procediment, però és evident que no ens correspon a nosaltres
emetre un judici de legalitat.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Bé, tornem-hi torna-hi, Sra. Cabrer, tornarem a debatre
sobre els pressuposts prorrogats i em tem que donarem pocs
arguments nous, bàsicament perquè se’n varen donar bastants en
aquest sentit al mateix debat la setmana passada. El primer punt,
crec que ja du camí de convertir-se en un costum parlamentari,
com a mínim d’aquests mesos, de demanar la reprovació d’un
membre del Govern, a més, una de les espècies dins el gènere
més habitual que és demanar la dimissió del conseller d’Hisenda
quan hi ha una crisi. Avui crec que serà la tercera vegada que du
camí de ser reprovat el Sr. Manera, no ho sé, poden arribar al 5-
0, encara podem arribar fins i tot a mitja dotzena més d’aquí al
final, a nosaltres alguna d’aquestes dades fins i tot ..., no ens
dóna cap satisfacció que es reprovi el conseller, però la veritat
és que arriba un moment que queden molt menystingudes
aquestes mesures si cada setmana debatem les mateixes.

Vet aquí una de les aportacions més rellevants contra la crisi
que té el Partit Popular que és reprovar els consellers i
condemnes retòriques a tot el Govern. Unes condemnes que
deuen resultar molt vistoses, però que francament no les veim
gaire útils. Se suposa que pretenen les reprovacions perquè hi
hagi un degotís de dimissions, que cada setmana dimiteixi
qualque membre del Govern, o fins i tot molt millor la caiguda
de tot el Govern, com apuntava el Sr. Melià, que pleguin, que
plegui el Govern, com una mesura que se sent útil en aquests
moments delicats de la situació socioeconòmica que viu el país.
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De totes maneres, un té les seves sospites perquè quan veu
que no utilitzen la fórmula institucionalment i legalment,
estatutàriament i tots els països de l’Occident als quals apelAlen
que és la moció de censura perquè sempre hi hagi un govern i
sempre hi hagi fermesa en aquestes situacions doncs un té el
dubte de si l’únic que es pretén és repetir un mantra de la
feblesa del Govern per treure’n alguna mena de profit, però
procurant no arreglar absolutament res. Per tant, una estratègia,
una tàctica i no una convicció.

Com s’ha dit ja, aquesta idea de perjudicar el Govern
probablement a qui més perjudica és als ciutadans i a transmetre
una sensació que en res no afavoreix la recuperació. De totes
maneres una opció, una opció legítima que parteix de la
premissa que l’oposició no té cap responsabilitat amb què passa
a un país, que és irresponsable, però que a nosaltres ens sembla
d’una poca alçada de mires en els moments que vivim.

La moció també fa propostes, s’ha parlat de regles del joc
sobre la gestió pressupostària, les regles del joc les marquem per
llei. Naturalment aquest parlament diu quines són les regles del
joc, no les hem canviades, són les que vàrem heretar en bona
mesura del Partit Popular i nosaltres estam oberts, des del nostre
grup, a parlar-ne, no que el Parlament digui allò que és la llei,
el Parlament les fa. L’ius dicere no correspon al Parlament sinó
qui diu si s’aplica o no una llei als tribunals seran uns altres.
Nosaltres feim les lleis i si s’han de fer les lleis, parlem-ne, no
sé si és el moment més adequat, però, parlem-ne, ara, amb
caràcter general, no quan el Partit Popular quan està al Govern
vol unes regles de joc de modificació de crèdit, amb ampliació
de crèdit, amb l’endeutament i en vol unes altres quan està a
l’oposició. Les canviam per tothom? Canviem-les per tothom.

Encara record el Reglament del consell quan era perfecte,
era meravellós, llevava tots els drets a l’oposició i quan va
canviar, l’endemà de perdre les eleccions el Partit Popular era
aberrant, era antidemocràtic el mateix reglament. Posem el
reglament que convengui, posem la llei de finances que
convengui i nosaltres debatrem que correspon al Parlament i que
correspon al Govern.

És cert que hi ha hagut una tendència tots aquests darrers
anys, tots els governs del PP i la inèrcia hi ha duit, a reforçar la
capacitat del Govern a canviar totes les normatives
pressupostàries, això és així, i per ventura hem de repassar
sobretot haurem de parlar de les ampliacions de crèdit, haurem
de parlar de la capacitat de gastar per sobre de la partida,
haurem de parlar-ne, estam d’acord, tots però, tots. 

La veritat és que el nostre grup també demanava una nova
regulació del debat de l’execució dels pressuposts, fer més
èmfasi en la liquidació, parlar més seriosament de com es gasten
i fins i tot d’una oficina pressupostària en el Parlament. Vostè
sap que no ha triomfat en el Reglament del Parlament aquesta
proposta, però continuarà sent un debat indefugible. 

Ens cal una reflexió en profunditat sobre l’execució
pressupostària, haurem de canviar i molt tots sobre el rigor de
les esmenes pressupostàries i en general de les propostes
parlamentàries que exigeixen despesa. Molt diferent, Sr. Melià,
la diferència entre una proposició no de llei que fa una
instrucció al Govern perquè gasti sense saber d’on d’una
normativa legal que obliga a fer-ho. Per això, el Govern, que és
el que governa, pot, i ho hem acceptat tots sempre als
reglaments parlamentaris de tot Occident, que quan hi ha una
normativa que obliga a gastar el Parlament pot aturar la norma
i li diu, si no t’agrada canvia el Govern, però no es pot aprovar
una norma que implica despesa contra el Govern. 

Proposicions no de llei, les que vulguin; mocions
subsegüents, les que vulguin; lleis, no; esmenes parlamentàries,
proposicions de llei, el Govern dóna opinió. Per què? Perquè
algú ha de governar. I això són les regles del joc que sempre hi
ha hagut, la resta són propostes de resolució a les quals tan poc
aficionats són els americans. Estats Units dedica poquíssim
temps a propostes d’aquesta mena, el que fa són esmenes
pressupostàries, el que fa són esmenes i lleis que sempre van
associades a una capacitat de despesa i aquestes sí que les
treballa pam a pam a cada diputat, a cada senador. A això ens
haurem d’avesar en comptes de, per ventura, una altra dinàmica
que és la que hem viscut. En aquest diàleg ens trobaran perquè
si no crec realment que viurem a l’estratosfera de la realitat.
Ara, canviar les regles del joc per tenir fermat el Govern a un
moment de crisi i només avui, ens pareix incorrecte, proposin
reformes de la Llei de finances i en parlarem.

El PP ens insisteix que el Govern està obligat a dur els
pressuposts que ells volen, nosaltres creim que no. Creim que el
Govern el que ha de fer és governar i ha de fer tot el possible
per aprovar uns pressuposts que duguin les propostes que al seu
parer necessita el país. La pròrroga no és una bona solució, no
crec que hi hagi cap govern que la vulgui, però si no queda més
remei pot ser que sigui la millor. El Govern tampoc no pot
obligar mai que en una democràcia té l’obligació de fer-se
entendre als ciutadans respecte de les propostes que dugui al
Parlament, no pot dur al Parlament confusament una proposta
que creu que no és la millor perquè l’oposició l’obliga que en
aquests moments no hi hagi més ingressos. 

Crec que el més transparent, el més cert i el més honest en
aquest moment per explicar quina és la situació política que
tenim és que hi ha un govern que no ha tengut la possibilitat de
tenir una majoria parlamentària i d’aprovar uns pressuposts, que
ha decidit prorrogar els que tenia. Una pròrroga que em sembla
absolutament legal i que, en tot cas, no serà aquest parlament el
que dirà si és legal o no, seran els tribunals si algú d’alguna
manera impugna. Jo diria que, en tot cas, hi ha una obligació de
caràcter polític i com totes les obligacions de caràcter polític es
resolen políticament. La darrera sanció política que està sempre
reservada a un parlament és canviar el Govern. Pensin a canviar
el Govern i, si no, jo crec que tota la resta es converteix en una
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mena de foc d’encenalls senzillament, ja dic, per transmetre que
el Govern està en un moment de feblesa.

La iniciativa també insisteix que els pressuposts prorrogats
són el pitjor escenari contra la crisi. Nosaltres insistim que no,
hi ha pitjors escenaris, hi ha escenaris de governs neoliberals
que poden ser tremends des d’un punt de vista social davant la
crisi. Per tant, volem veure qui és que els presentarà i qui farà
quadrar aquests comptes.

El Sr. Tadeo insistia, i també la Sra. Cabrer, han insistit que
han caigut els ingressos sense tocar els imposts, sense tocar els
imposts han caigut dràsticament els ingressos i en canvi ens
volem avui rebutjar l’endeutament que s’ha produït. Mentrestant
cada dia, avui també, ens tornen a demanar més despesa en
educació, més despesa en sanitat i la crítica a la despesa. Jo crec
que aquest populisme resulta ridícul i irresponsable, a part
d’inconsistent, en aquest moment. Aquesta moció demana que
condemnem l’endeutament. Deia la Sra. Cabrer que no hi està
molt en contra, però vol que el rebutgem i se’ns demana també
que es canviï -entenc- la Llei de finances perquè no es puguin
tornar a endeutar. Bé, jo crec que aquest discurs populista
aguantarà fins el darrer diumenge de maig, però ni un segon
més. 

Vaig pronosticar la setmana passada, i ho mantenc avui, si
el PP entrés, Déu ens en guard, ens deixarem de coverbos, el PP
canviarà el seu discurs. El PP aquí si que no tendrà més remei
que amb un ajustament dur realment desmantellar i actuar amb
molta duresa contra l’estat del benestar, en tot cas l’ajustament
serà dur, té tota la pinta de ser difícil, ara, continu pensant que
serà molt diferent si el gestiona qui creu que el suport públic ha
d’ajudar a l’economia i està fermament compromès amb la
despesa pública i amb l’estat de benestar de qui fa bandera de
desmantellar-ho. En qualsevol cas, i això sí que li vull aplaudir
a la Sra. Cabrer, que es necessiti informació per transmetre tot
aquest debat a la campanya electoral, jo crec que serà bo, és la
mateixa informació que hi ha hagut sempre, la que diu la Llei de
finances que han de tenir tots els diputats sempre, si es
considera que s’ha de modificar la Llei de finances perquè hi
hagi més nosaltres ja ens anirà bé i hi votarem a favor, però que
tota la informació aquesta la faci servir per dir realment què farà
i deixi de dir que gastarà moltíssim més en tots els camps sense
tocar absolutament cap impost i sense endeutar-se, perquè això
és absolutament insostenible. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Queda
clar que enguany parlarem més de pressuposts que mai la qual
cosa a nosaltres ens agrada, no passam cap pena al respecte, és
el mateix que amb el tema del finançament autonòmic, ens
agrada parlar-ne les vegades que faci falta perquè com avui s’ha
tornat a constatar, no hi ha color. 

Dit açò, aniré punt per punt. Primer punt, el Partit Popular
i Unió Mallorquina tenen tot el dret del món a reprovar cada
setmana un, dos o tres consellers, però consideram que és una
pràctica absurda, ridícula quan se’n fa un ús abusiu, inútil, i
l’únic que demostren aquestes pràctiques és l’absència absoluta
d’una alternativa de govern ja que posen de manifest una
majoria que només es posa d’acord per coses folklòriques, però
no per conformar una alternativa.

Es ralla d’ocultisme, se l’acusa a vostè d’ocultisme, i
l’ocultisme són pràctiques esotèriques sense una base científica.
Nosaltres no consideram que una pròrroga pressupostària tengui
res d’esotèric sinó que, com ja s’ha dit, és una pràctica
absolutament legítima políticament, i nosaltres consideram que
absolutament justificada en el temps que vivim.

Punt dos, crec que no té massa sentit el que aquí solAlicita el
Partit Popular ja que el Govern té l’obligació de remetre al
Parlament l’estat pressupostari de la comunitat autònoma d’una
manera periòdica, ja ho fa d’una manera trimestral i el conseller
ja ha manifestat el seu compromís de fer-ho mensualment. És a
dir, no veim que hi hagi cap obscurantisme, al contrari, veim
màxima transparència i veim que es dóna la màxima
informació. Una altra cosa és que els diputats de l’oposició
estiguin per feina.

Punt tres, la Llei de finances, com ja s’ha dit, estableix que
el conseller d’Economia, Hisenda i Pressuposts és el competent
per aprovar les modificacions pressupostàries. Per tant, si el
Partit Popular vol que a partir d’ara aquestes modificacions
necessitin autorització del Parlament el que haurà de fer no és
presentar una moció com aquesta sinó que hauran de proposar
una modificació de la Llei de finances. Mentrestant no donam,
per tant, suport a aquest punt ja que senzillament seria ilAlegal.

El punt quatre, el Partit Popular constata el que ja tothom
coneix, que és que el món occidental pateix una crisi econòmica
i financera de dimensions no conegudes en els darrers vuitanta
anys i que açò, aquesta situació, ha requerit d’una actuació
decidida dels governs per tal d’injectar dinamisme, per tal
d’injectar activitat econòmica i d’injectar liquiditat. És evident
que tot açò, que aquesta actuació, ha provocat endeutament,
però, com molt bé ha assenyalat la portaveu d’Eivissa pel
Canvi, la no actuació des de les institucions públiques
segurament, segur, hauria estat molt pitjor. Dit açò el que a mi
realment em sembla o em semblaria reprovable és generar
endeutament en èpoques de bonança econòmica tal com va fer
l’anterior govern, però no em sembla reprovable endeutar-se en
una època de la màxima dificultat.

Agraïm que en aquest punt el Partit Popular constati la
pèrdua d’ingressos públics, suposam, jo quan ho llegeix tenc la
impressió que assenyalen un problema, el Partit Popular
assenyala un problema, però es nega en rodó a posar-hi una
solució. També constaten la pèrdua de capacitat inversora, açò
és evident, però una altra vegada el Partit Popular ho pinta com
un problema i es nega a posar-hi solució. També constata o vol
que constatem el que tothom sap, que és molt difícil mantenir el
nivell dels serveis públics, és evident, però una vegada més el
Partit Popular ho constata, però es nega a posar-hi solucions.
Front aquests greus problemes que ens constaten avui des de la
dreta el Grup Parlamentari Socialista vol fer un reconeixement
al fet que aquest govern ja ha posat solucions i ha intentat
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incrementar els ingressos, un dels motius pels quals no hi ha
debat pressupostari, ha mantingut una capacitat inversora i ha
fet un enorme esforç per mantenir els serveis públics bàsics.

Punt cinc, tampoc no hi donarem suport ja que el Govern
autonòmic, com ja he dit, ha fet un gran esforç inversor i el
Govern central també i a les Illes Balears aquest esforç inversor
per part del Govern central s’ha incrementat i molt. Tenc la
impressió que tots els plans d’inversió del Govern central s’han
executat quasi diria que pràcticament en el cent per cent en la
majoria dels ajuntaments, fins i tots en els governats pel Partit
Popular, i el Pla E és un bon exemple que ha donat feina i ha
salvat moltes empreses i moltes famílies.

Punt sis, tampoc no li donarem suport. Nosaltres no
rebutjam qualsevol endeutament ni molt manco, defensam
l’endeutament justificat i rebutjam l’endeutament no justificat
i constatam que l’endeutament generat per aquest govern està
plenament justificat i constatam també que les inversions que es
deriven d’aquest endeutament han estat ben gestionades. En
canvi, crec que val la pena recordar -jo no me’n cansaré- que
l’endeutament de l’anterior govern en moltes ocasions no estava
justificat, i vull suposar també que així com ja reconeixen els
efectes de la crisi també reconeixen que les inversions d’aquell
endeutament varen ser molt i molt i molt mal gestionades.

Punt 7, el Partit Popular es lamenta, jo crec que lamentar-se
no és una activitat que serveixi per a gaire cosa, jo diria que és
bastant inútil, sí que és ver que la situació no és la més
desitjable, però és fruit o conseqüència de la realitat política que
viu aquesta comunitat, realitat política de la qual el Partit
Popular també té la seva quota de responsabilitat. La situació és
prou difícil, és molt complicada i el Govern en aquesta situació
ha decidit ser pragmàtic; nosaltres consideram que aquesta
situació tan excepcional econòmicament i políticament justifica
aquesta decisió política de prorrogar els pressuposts.

I ja per acabar, i per no canviar de criteri, al punt 8 tampoc
no li donarem suport, tot i que és evident que el Parlament pot
demanar qualsevol informe a la Sindicatura de Comptes, és
evident que açò ho pot fer; ara, jo crec que té altres feines prou
importants, jo crec que més importants que aquesta, les fa prou
bé, m’estic referint a la transparència i a la bona gestió dels
recursos públics, i consideram, com no pot ser d’altra manera,
que aquest procediment de pròrroga pressupostària està avalat
pels serveis jurídics de la comunitat autònoma, que són els que
han d’avalar la legalitat d’aquest procediment.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Sra.
Cabrer.

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Vull
començar per donar i agrair a Unió Mallorquina que ens doni
suport a una part important de la moció, que és el just i el que
necessita la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Lamentar la postura radical dels altres partits, de no voler
aprovar cap dels punts, dels vuit punts d’aquesta moció, el que
demostra evidentment en quina situació patètica ens trobam dins
aquest Parlament.

Sra. Suárez, l’estratègia l’han marcada vostès, vostès han
marcat l’estratègia de no acomplir la Llei de finances i de no
presentar el projecte de llei de pressuposts, i vostè no em parla
dels articles que fan referència a l’execució pressupostària per
part del Govern de les Illes Balears. I s’oblida dels articles que
parlen del control financer, que bàsicament és l’aprovació de la
llei de pressuposts i que estan contemplats a l’Estatut i als
articles 6, 7, 8 i 9 de la Llei de finances. Per això, evidentment
jugar d’aquesta manera, doncs crec que no és el camí i vostè va
equivocada en aquest sentit.

El mateix li podria dir al Sr. Alorda, que ens donava lliçons
la setmana passada sobre les bondats de les pujades d’imposts,
doncs gràcies a Déu, sense anar més lluny, el nou president
català ha dit que el primer que farà és davallar els imposts, per
tant crec que és la política adequada i ha fet bé aquest Parlament
en rebutjar aquesta pujada. I el mateix li dic avui, avui se centra
vostè a dir que nosaltres estam en contra de l’endeutament, quan
jo he dit: no estam en contra de l’endeutament si s’acompleix el
dèficit de l’1,3% autoritzat; en el que no estam d’acord és que
hi hagi un endeutament per a pròrroga, per a pròrroga
pressupostària, que nosaltres rebutjam que sigui per a pròrroga,
perquè no ens ha explicat el conseller en base a quina
autorització legal pot endeutar la comunitat autònoma amb una
pròrroga sense passar pel Parlament, articles 29, 30, 31 i 32,
parla d’operacions a curt termini, operacions a llarg termini,
endeutament de les empreses públiques, i no veim a cap lloc que
tengui aquesta autorització el conseller per fer-ho, per prorrogar,
i no per a una autorització d’aquest Parlament.

El mateix podria dir al Sr. Carretero, que ens diu que parlam
més que mai de pressuposts; sí, però sense cap número, estam
cecs, no podem veure cap número, vostè supòs que els ha vist,
però nosaltres, aquí l’oposició no pot veure cap número, són
secretos; això és increïble, és que això és increïble. I vostè ens
diu que el conseller vendrà o cada mes, s’ha compromès a venir
cada mes a donar les xifres. Es va comprometre, per una
proposició no de llei en aquest Parlament, que vendria cada tres
mesos a parlar de crisi econòmica i no ho ha fet, no ho ha
complert. Ara, sense papers, o sigui només ho diu, ja em dirà
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vostè de què ens hem de fiar que vengui cada mes a explicar els
números.

En definitiva, avui, gràcies a Déu, s’aprovaran tres punts
importants d’aquests vuit punts: un, que demanam informe a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears sobre aquest
procediment, que diu que estan avalats pels serveis jurídics del
Govern, no ho sabem, tampoc no ho sabem, no ho hem pogut
veure, no hem pogut veure res, però creim que és bo que aquest
Parlament i l’òrgan que en depèn es pronunciï, com és la
Sindicatura de Comptes.

En segon lloc, s’aprovarà que de forma urgent i immediata
el conseller ens doni l’estat d’ingressos i despeses per partida
pressupostària del Govern i de les empreses públiques que
obriran les conselleries a dia 1 de gener, això s’aprovarà i és el
que volem saber de forma urgent i immediata.

I el tercer punt que s’aprovarà important és que,
obligatòriament, aquest Parlament autoritzi, mentre hi hagi
pròrroga pressupostària, qualsevol modificació de crèdit entre
seccions pressupostàries, generacions de crèdit i ampliacions.
Això és el que s’aprovarà avui, vostès no ho acompliran, vostès
no ho faran, no ens donaran els números de forma urgent i
immediata que obriran dia 1 de gener, no passaran, ja ens ho
han dit, que no ho faran. Evidentment, això ja és una situació
d’un dèficit democràtic brutal al qual ha arribat aquesta
comunitat autònoma.

Nosaltres continuarem exercint la nostra tasca d’oposició,
només faltaria, i de control d’aquest Govern i d’intentar arribar
a aquests números secretos, perquè s’han transformat en los
números secretos del Govern.

I dir que a altres comunitats autònomes s’han plantejat temes
fins i tot d’ilegalitat de la pròpia pròrroga pressupostària; a la
comunitat autònoma navarra, es va haver de pronunciar la
Cámara de Comptos de Navarra, la Sindicatura de Comptes de
Navarra, sobre el propi decret de la pròrroga pressupostària,
ilegalitat de traspàs que hi havia de partides d’un pressupost a
un altre. Per tant, parlam de temes seriosos, de temes molt
delicats.

Jo sé que vostès intentaran per tots els mitjans que no arribi
el Partit Popular a tenir cap xifra, això és increïble i és
lamentable, crec que ja ho hem vist avui, però no parlam
d’amagar un document qualsevol, parlam d’amagar els comptes
públics, senyores i senyors diputats; amagar els números i a més
en període electoral és negar-se a complir el mandat d’aquest
Parlament; és, des del nostre punt de vista, antidemocràtic i amb
uns tics d’absolutisme molt greus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam ara a la votació.

Demana qualque portaveu votació separada?

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, Presidenta, demanam votació separada dels punts 4 i 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, passam a fer una primera votació dels punts 1, 2, 3,
5, 7 i 8. Passam a votar i votam.

Ho tornarem intentar. Passam a votar i votam.

(Alguns aplaudiments)

31 vots a favor; 26 en contra. Per tant, queden aprovats els
punts enumerats anteriorment.

I passam ara a la votació dels punts 4 i 6. Passam a votar i
votam.

Repetirem l’intent. Passam a votar i votam. Passam a votar
i votam.

Per tant, vists els problemes tècnics, farem la votació a mà
alçada.

Per tant, vots a favor dels punts 4 i 6.

Vots en contra dels punts 4 i 6.

28 a favor, 29 en contra. Per tant, queden rebutjats els punts
4 i 6.

IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm.
397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears.

Passam ara al punt quatre de l’ordre del dia, és el relatiu al
debat i votació del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears.

Per part del Govern en fa la presentació la Sra. Barceló.

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

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades.
Presentam avui un projecte de llei que és un compromís de
legislatura i que forma part del paquet de normes que regulen la
comunicació pública per manament de l’Estatut d’Autonomia
aprovat en aquesta cambra l’any 2007; és a dir, la Llei del
Consell Audiovisual, que ja vàrem aprovar; la Llei de publicitat
institucional que debatrem avui i la Llei de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears que esperam aprovar abans
que acabi aquesta legislatura.
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Per què aquestes tres lleis? Fonamentalment aquestes tres
lleis les hem presentades com a un compromís de transparència
democràtica, per a un compromís d’eficiència i per donar
garanties de servei públic. L’article 89 de l’Estatut disposa que
una llei del Parlament de les Illes Balears regularà la publicitat
institucional en les seves diverses formes. Avui presentam un
projecte de llei que esperem que aconsegueixi un ample
consens, un projecte de llei que regula els continguts i els
mitjans de la publicitat de totes les institucions públiques de les
Illes Balears, incloses les empreses públiques, i que preveu crear
una comissió d’experts independents que vetlli perquè les
institucions emprin els recursos públics en publicitat amb
criteris d’estricta eficiència i de servei públic.

Partim del convenciment que la publicitat institucional
només pot ser entesa com a un instrument al servei de la
ciutadania i açò vol dir que ha d’acomplir almenys algun dels
objectius següents: primer, promoure els valors i els principis
constitucionals i estatutaris i el foment de les actituds positives
dels ciutadans cap a aquests principis i valors. En segon lloc,
informar els ciutadans dels seus drets i dels seus deures. En
tercer, donar a conèixer polítiques, programes, serveis i
actuacions públics. En quart lloc, informar del contingut de les
disposicions normatives i actes que, per la seva rellevància, així
s’aconselli. En cinquè lloc, difondre el coneixement i la imatge
de la comunitat autònoma de les entitats que la formen i de les
seves institucions. En sisè lloc, també promoure el patrimoni
cultural, lingüístic i natural de les Illes Balears. I en darrer lloc,
donar suport, també, als sectors i activitats econòmics de la
comunitat autònoma i promoure els productes i els serveis de les
Illes Balears.

Aquests criteris s’han d’acomplir amb l’objectiu de la
màxima eficiència, des de tres punts de vista: ha de ser eficient
i justificat en el seus continguts; ha de ser eficient i justificat en
els mitjans o en els canals que s’utilitza, i ha de ser eficient i
justificat en la despesa que inverteix. Hem d’evitar que la
publicitat institucional pugui ser utilitzada com a forma en
coberta de propaganda política o partidista o com a canal per
afavorir o discriminar negativament uns o altres mitjans de
comunicació. Aquesta és la nostra proposta per garantir que la
publicitat institucional sigui un servei públic, eficient i
transparent; un instrument de comunicació directa de les
institucions públiques als ciutadans, sobre les qüestions que són
d’interès públic.

Em permetin, per acabar, felicitar els grups, a tots els grups
polítics d’aquesta cambra pel seu esperit constructiu durant la
tramitació d’aquest projecte de llei. Agraïm totes les
aportacions, convençuda que amb les aportacions que tots avui
aprovarem una llei d’estat, consensuada i amb vocació de
permanència. Per tant, en aquest sentit reiterar les gràcies a tots
els grups polítics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. A aquest projecte de llei s’han
presentat esmenes del Grup Parlamentari Mixt, les RGE núm.
820, 821 i 822/10.

Per tant, té la paraula per defensar-les el Sr. Melià.

Es dividiran el temps, per tant té cinc minuts, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Molt bé, gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Bé, bàsicament hi estam d’acord, evidentment no
vàrem presentar una esmena a la totalitat a aquest projecte de
llei, per tant, diguem, amb les pretensions i els principis rectors
que ens ha explicat la consellera bàsicament, ja dic, hi estam
d’acord. De totes maneres no estam d’acord amb una cosa
important d’aquest projecte de llei i aquesta cosa important és
la comissió, la creació -ho deia la consellera-, la creació d’una
Comissió de Publicitat Institucional.

Bé, són moments de crisi econòmica, són moments de
reestructuració administrativa, són moments on tothom diu que
ens hem -ho dèiem abans a la discussió del punt anterior-, ens
hem d’estrènyer el cinturó, hem d’aprofitar millor els recursos,
hem de ser més eficients -la consellera parlava de ser eficients-,
però resulta que, a través d’aquesta llei, cream més estructura
administrativa, més estructura administrativa. I nosaltres, ateses
les circumstàncies, pensam que el més sensat és no crear més
estructura administrativa. I el més sensat és cercar una fórmula
perquè hi hagi un control d’aquests principis i d’aquests
requisits que diem compartir i, per això, nosaltres hem proposat
que es faci una memòria, però que no l’hagi de fer una
comissió, sinó que es faci una memòria per cada administració
que li correspongui, i aquesta memòria hagi de ser aprovada per
l’òrgan de govern màxim de cada institució; és a dir, en el cas
d’un ajuntament, diguem que aquesta memòria vagi a aprovació
al ple i després sigui publicada en el butlletí, la qual cosa li dóna
transparència i, diguem, assolim els objectius sense un cost
d’una nova estructura administrativa.

A més a més, consideram que aquesta memòria i aquesta
elaboració de control, aquest control per part de les
administracions no es pot demanar a tothom igual, perquè no
tothom té els mateixos recursos i les mateixes capacitats, i és
evident que no és el mateix un ajuntament de 1.000 habitants,
que fer una memòria i imposar-li fer aquesta memòria, sigui per
la comissió o sigui pel sistema que nosaltres proposam, li serà
molt dificultós, i tots sabem els incompliments reiterats de
normativa que aquí aprovam per part dels ajuntaments petits,
perquè no tenen possibilitats. I podríem parlar de la Sindicatura
de Comptes, que és un cas flagrant i podem carregar les tintes
damunt aquests ajuntaments petits, però és que no tenen
capacitat per respondre i per complir totes les obligacions. És
evident que el mateix tracte a un ajuntament, per posar el cas de
Palma, que a un ajuntament de 700 habitants, és evident que
tractar-los per igual em pareix una injustícia i a més em pareix
irreal.

Per tant, nosaltres el que proposam és que aquest control
dels principis i dels requisits i de les pretensions que marca la
llei es facin a través d’aquesta fórmula, la qual cosa provocaria
que no hi hagués més estructura administrativa; que amb
l’estructura existent poguéssim donar compliment al manament
de l’Estatut d’Autonomia i per tant tenguéssim una solució, que
seria eficient, i sobretot seria manco costosa que la que planteja
el projecte de llei, per evitar, precisament, més costos, per evitar
engrandir l’administració en aquests moments on es diu que no
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hem d’anar per aquesta via i el que necessitam és estrènyer el
cinturó, pensam que les esmenes que presentam són més
encertades i que la comissió no s’ha de crear en aquests
moments, amb aquestes circumstàncies i que hi ha altres
fórmules possibles per assolir aquest control.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Passam ara al torn en contra de les
esmenes. Pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ens
trobam davant la discussió en ple finalment de la Llei de
publicitat institucional, una llei que podria semblar menor, però
que és important per a l’esdevenir d’aquest país i de les nostres
institucions. 

Aquesta llei respon al compromís que va contreure el
Govern de les Illes Balears de fer tota una sèrie de lleis
fonamentals per ajudar al que és la transferència i la
"governança" i també a una gestió eficient i clara per part de les
nostres institucions. El pack anava format per tres lleis: la Llei
del sector públic instrumental, que ja ha estat debatuda i
aprovada, l’aprovació d’aquesta llei del sector públic
instrumental va ser per tant aquest primer pas cap a un camí per
a millorar la transparència i la governança; el segon pas el
constitueix aquesta llei que debatem avui, la Llei de la publicitat
institucional, i ens faltarà encara per debatre la Llei del bon
govern que tancarà aquest paquet, aquest pack de tres lleis,
esperam que el Govern no es demori gaire perquè de mica en
mica ens anam acostant al final d’aquesta legislatura.

La Llei de publicitat institucional, des del nostre punt de
vista, és una llei necessària. El Govern ha de treballar perquè la
societat sigui cada vegada més lliure, però també perquè al
mateix temps sigui més participativa i per tant, perquè la
societat conegui els mecanismes de participació, amb la
necessitat que les persones que la conformen estiguin cada
vegada més ben informades, però alerta, parlam d’informació i
no de propaganda. Se’n pot fer un mal ús certament de la
publicitat institucional, se’n pot fer un ús partidista o partidari,
allunyat dels interessos del conjunt de la societat i tot plegat,
pagat amb diners públics. Això és precisament el que,
mitjançant aquesta llei, hem d’evitar. 

La llei és necessària perquè per contribuir a una societat més
lliure, més participativa, més activa i més ben informada fa falta
informació sobre els valors que regeixen a la societat sobre els
principis de convivència i d’articulació social, sobre els drets i
els deures de tots els ciutadans i un llarguíssim etcètera. Serveix
per a la comunicació pública per intercanviar i compartir
informació útil. Per tant, constitueix un mitjà adequat per a
aquestes finalitat i en conseqüència satisfà finalitats d’interès
general. 

Durant la discussió de l’articulat de la llei s’ha negociat amb
la majoria dels membres de la Cambra i sortosament hem arribat
a acords que, així ho esper, serviran perquè la llei tengui una
ampli suport del nostre parlament. Entenc que s’han millorat
diversos aspectes de la llei i que d’altres s’han complementat de
manera adequada. Em queda una certa recança, supòs que per
deformació professional i així ho vull manifestar sobre els
apartats que fan referència a la llengua, però entenc que no
existeixen retrocessos en aquest sentit perquè reafirma d’una
manera ben clara que els criteris lingüístics es basaran com no
podria ser d’altra manera en l’Estatut d’Autonomia i en la Llei
de normalització lingüística. 

També queda clar que existeixen una sèrie de criteris per
facilitar que en alguns mitjans a l’hora de posar-hi publicitat
institucional... sigui l’ús de la llengua catalana, siguin emesos
en llengua catalana, per tant, amb aquest criteri afavoridor
pensam que la llei també en aquests aspectes compleix les
nostres expectatives.

Un dels articles polèmics a l’hora de negociar -ho ha
esmentat el portaveu d’Unió Mallorquina- ha estat l’article 9. A
l’article 9 s’hi han presentat dues esmenes, són les esmenes 821
i 822, anunciam que votarem desfavorablement aquestes dues
esmenes d’aquests articles. Entenem que aquest article estableix
la creació de la comissió i que aquesta comissió estarà integrada
per representants del Govern, per personalitats de l’àmbit de la
publicitat de reconegut prestigi, que serà aprovada, segurament,
pel Parlament de les Illes Balears, així com preveurà el seu
reglament, i que haurà de fer aquest informe anual al Parlament.

Aquestes dues esmenes d’Unió Mallorquina demanen que
aquest informe anual, que hauria de fer aquesta comissió, se
substitueixi per una memòria anual per a cada institució i per als
ajuntaments de més de 50.000 habitants, que haurien de ser
aprovats per aquestes institucions. Entenem, des del nostre punt
de vista, que aquesta proposta d’Unió Mallorquina disminueix
el paper d’aquest parlament i per tant, no és tan adequada a la
transparència, a la governança com la proposta que s’ha acordat
en comissió per part de tot el Govern.

Entenem que en aquests moments crear una comissió,
possiblement podria ser... o es podria veure excessiu, però sí
que en ares d’aquesta transferència, d’aquest pack de lleis que
es van prometre en aquest parlament, entenem que aquesta
comissió per tant, és necessària.

Vaig acabant, presidenta. Finalment, també he de remarcar
que en aquest article 9, un aspecte important que també s’ha
desenvolupat en comissió, és que hi haurà en aquesta comissió
de totes aquestes persones, hi haurà, hi ha d’haver representació
de totes les Illes Balears. Pens que aquest tema és un fet
important per determinar el tipus de comunicació que s’ha
d’establir amb la societat insular que s’especifica. Fixem-nos
que cada vegada hi ha més lleis del Parlament que tenen en
compte aquest criteri i això significa que de mica en mica es va
assumint per part de tothom la pluriinsularitat del nostre país.
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Per tant -i ja acab-, entenem que aquesta és una llei
important que contribuirà a la transparència, al bon govern i a
la regulació d’un àrea que és especialment susceptible de fer-
se’n un mal ús. Per tant, esperam que la llei doni els seus fruits
i que, de mica en mica, puguem anar veient que els objectius
fonamentals es van complint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds el Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, avui aprovarem una llei de publicitat institucional. La
consellera la colAlocada en un paquet audiovisual, juntament
amb la de consell audiovisual i amb la d’ens públic de
radiotelevisió. La portaveu del Grup Mixt l’ha colAlocada en un
paquet de transparència, juntament amb la Llei del sector públic
i la Llei del bon govern, es pot colAlocar en paquets diferents,
crec que això parla en favor d’aquesta llei que tan contribuirà a
millorar el panorama audiovisual i la regulació de tot allò que
és el món audiovisual, com a millorar la transparència i el bon
govern.

Voldria recordar breument que aquest és el tercer intent
d’aprovar en aquesta cambra una llei de publicitat institucional
i aquesta vegada, la tercera, serà la bona. Crec que als butlletins
i als llibres de sessions d’aquesta cambra podem rastrejar els
intents anteriors. L’any 91 hi va haver una proposta del grup del
PSM, llavors, i l’any 96 n’hi va haver una altra a proposta del
grup d’Esquerra Unida. 

En els dos casos eren proposicions de llei que creaven un
consell assessor de comunicacions i de publicitat institucionals,
eren lleis menys avançades que aquesta en la mesura que
fixaven unes directrius i creaven un òrgan de control, però eren
menys detallades en la regulació de la publicitat institucional.
En aquest sentit, eren menys tímides que aquesta, però així i tot
varen ser rebutjades en el seu moment pel Partit Popular que en
ambdós casos governaven. No hi insistiré perquè ja ho vaig
recordar en un debat anterior i no recitaré tot el tros
d’intervenció que vaig recitar l’altra vegada, però sí que voldria
recordar que hem progressat. 

Hem progressat perquè l’any 91 el representat del grup PP-
UM, en aquell cas era el grup PP-UM, va dir que allò era una
coña marinera, no llegiré tota la cita perquè ja ho vaig fer, però
de la coña marinera hem progressat fins a la progressió de la
llei. L’any 96 es criticava l’excessiva despesa i l’excessiva
burocràcia que suposava aquesta llei. Per tant, ens felicitam que
per part del Partit Popular hi hagi hagut moviment, hi ha hagut
canvi de posicions; UM crec que s’ha mogut menys perquè, tot
i que diu que bàsicament hi està d’acord i que només presenta
una esmena parcial, entenem que aquesta esmena la buida
pràcticament de contingut. Per tant, no veim la posició tan
diferent com la de l’any 91.

Abans d’entrar al debat de les esmenes d’UM voldria fer
alguna altra consideració sobre la llei. En primer lloc, crec que
és obligat que celebrem la pràctica unanimitat a la qual s’ha
arribat en aquesta llei, la feina de ponència ha conegut un esforç
molt important per part de tots els grups que hi han participat
per arribar a consensos en aquells articles en què hi havia
esmenes presentades per part del Partit Popular.

Ens trobam per tant amb una llei que regula la publicitat
institucional, diu quins han de ser els objectius, què pot ser o
què no pot ser objecte de publicitat institucional. Crec que és
important aquell article que ha estat citat diverses vegades quan
encara era només un esborrany o una idea, aquell article que
prohibeix aquelles campanyes -i citam literalment la llei- "que
destaquin l’assoliment de gestió o dels objectius aconseguits".
És a dir, prohibeix per dir-ho així o fa impossibles les
campanyes d’autobombo, crec que tots els governs poden caure
en la temptació d’aquest pecat i tots hi han caigut, però
finalment tenim una norma que deixa clar que la publicitat
institucional no pot ser propaganda governamental.

El treball de la ponència ha fet possible que també s’hi
incorpori el tema de la regulació de les subvencions als mitjans
de comunicació privats que al mateix temps hauran de ser
comunicades a la Comissió de publicitat institucional i crea
efectivament un òrgan de control que aquest que l’esmena
d’Unió Mallorquina intenta eliminar i amb això entraré al debat
de les esmenes, que són tres, bàsicament dues perquè una és una
derivació de l’altra.

En primer lloc l’esmena 881, que és de supressió de l’article
9, per tant de supressió de la Comissió de publicitat
institucional. Ja he dit, ja deia fa un moment que per a nosaltres
aquesta supressió de la comissió buida aquesta llei de contingut
perquè si tenguéssim aquesta llei sense aquest òrgan tendríem
una llei que estableix una sèrie de directrius sobre què és i què
no és publicitat institucional, però eliminaria el principal
mecanisme de compliment per fer-lo efectiu, que aquest òrgan
que fa un informe anual, que elabora informes sobre campanyes
determinades, que també es pot pronunciar sobre el cessament
d’una campanya que es consideri que no va d’acord amb els
objectius i amb els principis que fixa la llei. 

Pensam que la presència d’aquest òrgan és allò que fa que
aquesta llei tengui un caràcter realment de bon govern, com s’ha
dit abans, i d’aprofundiment en la democràcia i que sense aquest
òrgan la llei es podria semblar molt a una declaració de principis
o de bones intencions.

Si és molta burocràcia? Pensam que no és més burocràcia
per a les institucions que fan publicitat institucional, perquè no
suposa passar per cap informe previ ni passar per control previ,
les institucions el que han de fer és complir la llei. I si és molta
despesa? Jo respecte de si és molta despesa voldria recordar que
parlam d’un òrgan sense dedicacions exclusives, amb membres
que fan feina en règim de dietes i amb unes dietes que en
aquests moments com sabem ja han estat molt racionalitzades.
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La gran majoria de les lleis de publicitat institucionals
contenen un òrgan d’aquest tipus, el conté l’estatal, el conté
també la de Catalunya, per cert aprovada l’any 2000, per tant
aprovada per Convergència i Unió, que és una mica el mirall en
el qual Unió Mallorquina es vol reflectir.

L’altra esmena és la 820, que intenta limitar l’obligació de
redactar un informe anual de publicitat institucional al Govern,
als consells i als municipis de més de 50.000 habitants, és a dir,
el que vol és exonerar d’aquesta obligació tots els municipis,
excepte Palma, en el nostre cas, no? Entenem la motivació de la
càrrega de feina que tenen els ajuntaments, ara també ens
voldríem plantejar si això és una gran càrrega de feina i en tot
cas, si l’interès de la transparència i l’interès de bon govern i
d’aprofundiment democràtic no justifica aquest plus de feina
que es pugui donar als municipis.

L’informe bàsicament -i la pròpia llei ho diu- ha de dir
quines campanyes s’han fet, quins mitjans s’han utilitzat per
difondre aquestes campanyes i quina despesa ha suposat. La
feina que suposarà aquest informe serà proporcional a la
publicitat institucional que hagi fet cada institució. A un
ajuntament molt gros, li suposarà molta feina, a un ajuntament
petit li suposarà, crec que una feina raonable i que val la pena
fer. És una feina més, és veritat, però és una feina que -repetesc-
s’ha de fer per aprofundir en la democràcia. 

Per tant i per concloure ens felicitam per aquesta llei a la
qual arribam amb un grau molt elevat de consens i votarem en
contra de les esmenes presentades pel Grup Mixt-Unió
Mallorquina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup ja es va posicionar
en contra de les esmenes presentades per Unió Mallorquina tant
en fase de ponència com en el debat a la comissió. En el nostre
entendre aquestes esmenes no són compatibles amb l’esperit de
la llei i aprovar-les desvirtuaria la seva finalitat.

Concretament parlarem de dues, perquè la tercera fa
referència a la segona. L’esmena 820 a l’article 10, que proposa
eximir als ajuntaments de més de 50.000 habitants de fer
l’informe anual, ens sembla que tractant-se d’una llei que
promou la transparència, hi hem d’estar tots implicats, tots els
ajuntaments. Al recurs de dir que els ajuntaments més petits
tindran alguna dificultat, també hi podem afegir que els
ajuntaments més petits són els que menys campanyes de
publicitat faran i per tant, menys dades hauran de manejar. No
obstant això, no parlam d’informació que els ajuntament no
tenguin, sinó d’informació de què els ajuntaments ja disposen
als seus balanços, a les seves comptabilitats i als seus suports
quasi tots informatitzats. 

La proposta de modificació del tràmit de l’informe anual al
butlletí oficial, home sí!, és donar informació, però la proposta
de la llei és propiciar un debat en aquesta seu i tot debat a la seu
parlamentària d’un contingut com aquest, em sembla
especialment interessant i important i no l’hem de defugir.

Respecte de l’esmena 821, que proposa suprimir la creació
de la Comissió de publicitat institucional, entenem que
precisament això és el bo de l’os d’aquesta llei, una comissió
especialitzada a compilar i recopilar tota aquella informació que
arribi dels ajuntaments, que arribi de les institucions afectades
i poder-la presentar en un informe anual al Parlament. Em
sembla que no és una proposta agosarada, la creació de la
comissió, en tot cas és molt mesurada perquè, com ha dit qui
m’ha precedit en la paraula, és una comissió que no té
dedicacions exclusives, que no és de caràcter honrós, sinó que
és més bé un organisme que ha d’ajudar a donar transparència.
De l’esmena 822, no cal mencionar-la perquè està relacionada
amb l’anterior i fa referència també a la supressió d’aquesta
comissió. 

Per tant, ja anunciat el vot en contra de les esmenes
presentades per Unió Mallorquina, permetin-me que faci un
breu repàs del que ha estat aquesta proposició de llei i del que
entenem que ha estat el procés.

Hem de realçar el treball en ponència, hem de destacar la
voluntat general d’arribar a acords, hem d’estar satisfets -i
estam satisfets, crec que tots ho estam- per haver aconseguit
algun text que ens satisfà a tots i que ens fa sentir còmodes amb
aquesta llei i que, evidentment, si algun dia governen uns o
governen els altres, sabrem apreciar.

No obstant el que he comentat abans a les tres esmenes
d’Unió Mallorquina, també vull agrair a Unió Mallorquina que
a la resta de l’articulat no hi hagi fet cap esmena i per tant, hem
de considerar positiu que considerin que és adequat a les
finalitats que es persegueixen. Per tant, no hem d’entendre això
d’una manera negativa, sinó que avui ho vull entendre de
manera positiva.

Pel que fa a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, 21 en total, totes han estat acceptades o
transaccionades, algunes amb més esforç que altres, però totes
transaccionades. En general, en el nostre entendre la majoria
milloraven el text, ampliaven conceptes o simplificaven
processos i per tant, havien estat benvingudes per la nostra part,
sempre però mantenien l’esperit i els objectius de la llei i això
ha facilitat sens dubte que arribéssim a acords i ens hi
poguéssim posar d’acord.

Hem de dir també que en aquest procés hem tengut en
compte els suggeriments que feia el ColAlegi Oficial de
Publicitaris i Relacions Públiques de les Illes Balears, hem
incorporat al text alguns dels seus suggeriments que també han
millorat el text en conjunt. 
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Fent un breu repàs del que aquesta llei significa hem de dir
que serà una eina per impedir l’abús o l’ús partidista de la
publicitat institucional. La llei afecta totes les institucions
públiques de la comunitat autònoma, inclosa la Universitat,
incloses les empreses instrumentals, inclòs tot el sector públic.
Es defineixen en precisió que ha de tenir la publicitat
institucional i les activitats que estan prohibides. Es defineixen
els criteris de la contractació de la publicitat i he de dir que dins
aquests criteris hem tengut un profund i un productiu debat
sobre com ho havíem d’expressar, de quina manera havíem de
redactar els articles necessaris perquè es pogués produir tot el
que la llei preveia i ho hem aconseguit. 

S’incorporen -i això és important -les subvencions als
mitjans de comunicació privats als controls previstos en aquesta
llei, també és importants això, perquè no ens fugin algunes
coses per aquest costat. La llei prohibeix qualsevol manifestació
de publicitat en període electoral, des de la convocatòria
d’aquest període fins al dia de la votació, no només de les
eleccions locals o autonòmiques, sinó de qualsevol període
electoral que es pugui fer en l’àmbit de la comunitat autònoma.

Es crea finalment la Comissió de publicitat institucional amb
funcions d’assessorament i supervisió i ha de presentar un
informe anual davant aquest parlament. La llei obliga totes les
institucions afectades a l’elaboració d’un informe anual sobre
les actuacions realitzades en aquesta matèria, els mitjans
contractats i la despesa realitzada. Es preveu, com hem dit
abans, un debat anual sobre aquest informe en aquest parlament.

No vull acabar sense reclamar l’atenció sobre les
disposicions que afecten el Parlament en aquesta llei i que
accentuen i ressalten el seu paper de control. És una constant
dins aquest paquet que ha esmentat la consellera de lleis sobre
els mitjans de comunicació públics i publicitat institucional. Ja
ho vam veure, ho vam aprovar així a la Llei del Consell
Audiovisual amb l’elecció dels seus membres per part d’aquest
parlament; ho veim avui amb l’elecció de membres de la
comissió de publicitat institucional, que ha estat fruit d’una
esmena la incorporació de membres elegits per aquest parlament
en aquesta comissió, i també amb el debat anual de l’informe en
aquest mateix parlament. Finalment la llei que està dins caldera
en aquests moments, que és la llei de ràdio i televisió, també
preveu l’aprovació del mandat marc per part d’aquest
parlament, l’elecció del director general per part d’aquest
parlament, i l’elecció del consell de direcció també per part
d’aquest parlament.

Com deia abans, estam ressaltant per via legislativa funcions
de control del Parlament. El Parlament, no en tenc cap dubte i
estic segur que vostès tampoc, és la institució pública més
adequada per exercir aquestes funcions, perquè ho diu l’Estatut
i perquè és on resideix la sobirania dels ciutadans i les
ciutadanes d’aquesta comunitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
efectivament avui estam davant una bona notícia, una llei que
arriba a aquest parlament, arriba amb un ample consens, i
especialment al tractar-se d’una qüestió que entenem que és
transcendent, rellevant per a la gestió d’un govern, una qüestió
que en moltes ocasions rep moltes susceptibilitats per part de
tots els grups parlamentaris, allò que anomenam, i que ho havia
comentat la portaveu d’Eivissa pel Canvi, del Grup Mixt, que
feia referència a la diferència entre propaganda i publicitat. I
efectivament d’aquesta qüestió estam tractant i, ja deim, és
positiu arribar a aquesta cambra amb aquesta -entenem- bona
notícia, tot i entenent que avui per avui queden dues esmenes
vives, que fan referència -ho havíem dit abans, les esmenes 821
i 822-, que parlen d’aquesta eliminació de la comissió, l’òrgan
de control que ha de fer possible que la llei no només contempli
aspectes quantitatius, aspectes que mesurin l’eficàcia d’aquesta
llei, sinó també que hi hagi un debat sobre aspectes qualitatius.
Desgraciadament la publicitat institucional no només és una
quantia econòmica que es fixa en els pressupostos, no només és
una sèrie de campanyes que es contracten a una sèrie de mitjans
de comunicació amb uns criteris específics; també és com
s’aplica tot això i si efectivament es correspon amb la finalitat
pública que tots desitjam i que expressam en aquesta llei.

En aquest sentit entenem perfectament la finalitat de les
esmenes, la compartim en molts de sentits, és a dir, entenem que
no hem de venir a aquesta cambra cada dia a proposar nous
organismes, però també és veritat que al llarg del debat que hi
ha hagut a la ponència parlamentària s’han introduït elements
reductors del cost que ha de suposar la comissió de publicitat
institucional, i que per tant ens sentim satisfets amb l’acord
definitiu donada aquesta necessitat de contemplar aspectes
també qualitatius de debat que facin possible controlar al màxim
aquesta..., en fi, aquesta finalitat que persegueix la llei.

Per altra banda hem de dir que el Partit Popular tenia una
esmena a la totalitat presentada en aquesta llei que vam retirar
precisament per buscar el màxim consens sobre aquesta llei.
Tant és així que també vàrem presentar 21 esmenes, com s’ha
dit ja abans, a una llei que té just la meitat d’articles, 10 articles,
per tant amb un gran esforç de fer canviar moltes coses que
enteníem que no eren correctes o que havien de ser
complementades d’aquesta llei. En aquest sentit hem de dir que
l’acceptació de pràcticament o, millor dit, de totes les esmenes
que ha presentat el Partit Popular ens du a una ampla satisfacció
per l’acceptació d’allò que enteníem que era fonamental a un
debat d’aquestes característiques, d’allò que pensàvem que
havia de recollir una llei de publicitat institucional i que ha
merescut no només el debat sinó el suport de tots els grups
parlamentaris, i per tant si també destacam l’esforç que ha fet
tothom per debatre-ho, per arribar a un consens important, no és
menys important també que arribem a aquesta cambra, per tant,
amb pràcticament totes aquestes esmenes recollides i amb el
màxim interès de buscar aquest consens.
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Llàstima, i ho he de dir així, que aquest consens no s’hagués
instat abans. Hem de dir, en fi, amb un poc de preocupació, que
el 10 d’octubre de 2008 aquesta mateixa cambra va rebutjar una
proposta del Partit Popular que anava en la voluntat de crear
aquesta llei, i de crear-la just en aquell moment. Concretament
deia aquella proposta rebutjada per aquest arc parlamentari, per
la majoria que dóna suport al Govern, deia: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, de la comunitat
autònoma, perquè en un termini de vuit mesos presenti davant
aquest parlament un projecte de llei que reguli la publicitat
institucional de la totalitat d’organismes públics dels mitjans de
comunicació de les Illes Balears”. Han faltat dos anys perquè
arribàs aquesta proposta perquè s’entenia en aquell moment que
no era adient. Pensam que les lleis no només és important que
arribin a aquesta cambra, sinó també, en la mesura del possible,
que arribin en temps i forma perquè també siguin aplicades pel
mateix govern que les proposa, pel mateix govern que les fa
arribar a aquesta cambra. No serà així; el govern actual no
estarà pràcticament regulat per aquesta llei en un llarg termini
de temps; deixarà que això succeeixi per a altres legislatures i
per a altres equips que puguin arribar, ja sigui d’un costat o
l’altre. En tot cas els he de dir que aquesta alegria que tenim
avui, que hi és i que pensam que és important, també té un
patiment respecte dels efectes pràctics que tengui sobre la
present legislatura.

Per altra banda també els hem d’esmentar que no només hi
ha hagut aquesta intenció per part del Partit Popular, sinó que
també crida l’atenció que si això s’hagués aplicat quan tocava
i com tocava, si aquesta llei hagués estat d’aplicació ja fa temps
i quan desitjàvem que ho fos, el passat 10 d’octubre de..., 1
d’octubre de 2010 no hagués estat necessari un debat en aquesta
cambra respecte d’alguna de les campanyes publicitàries
d’aquest govern que desgraciadament es va portar a terme i que
aquesta cambra va aprovar que no s’havia portat a terme en tot
el sentit que hauria de ser, en línia amb la legislació que avui
aprovarem. Per tant per un costat es proposava una llei i per
l’altre costat s’esperaven el compliment per complir-la, no? Bé,
això a vegades parla molt de la coherència dels governs.
Haguéssim desitjat que aquella reprovació que hi va haver sobre
els 20 milions de les antigues pessetes proposats per a una
campanya publicitària, que no es diu, i que aquesta cambra va
dir, la majoria d’aquesta cambra va dir que no es corresponia
amb el que avui proposam com a legislació, s’hagués pogut
evitar.

Tot sigui així, bien está lo que bien acaba, diuen en castellà,
i efectivament estam davant una llei a la qual pensam que hem
pogut contribuir al màxim possible perquè fos positiva. Així
hem presentat 21 esmenes, com deia, a una llei de 10 articles, i
amb propostes crec que molt importants.

Primer de tot parlàvem d’establir uns criteris essencials i
principis per a la contractació de la publicitat institucional i el
finançament dels mitjans de comunicació a través de
subvencions. Ha estat una esmena especialment important que
farà viable això que dèiem abans, diferenciar entre la
propaganda i la publicitat per sense cap dubte ser molt més
eficients, especialment en el context que estam, quant a la gestió
dels recursos públics i en la publicitat institucional. També
parlàvem de criteris objectius per al repartiment de les
campanyes publicitàries, parlàvem de mecanismes de
planificació de la publicitat institucional, sistemes de sanció,

fins i tot, i control per l’incompliment; inclusió de mecanismes
per no excloure les persones amb discapacitat. 

Els convidaria a veure el debat de 2008 i veurien com hi ha
una curiosa semblança entre els nostres criteris d’aquell moment
i també el que hem introduït com a esmenes. Celebram en tot
cas que en aquest moment hagin rebut el suport de tots els grups
parlamentaris, que al final d’aquesta legislatura hagin rebut la
majoria d’aquesta cambra perquè es portin a terme.

Així, efectivament, tenim aquesta realitat, una llei que inclou
aquest repartiment de la publicitat institucional, que no es podrà
excloure cap mitjà de comunicació del mateix suport informatiu
a la mateixa campanya publicitària, sempre que tengui una
lògica coherent. Parlarem també, i serà d’aplicació, el
repartiment que es portarà a terme tenint en compte la capacitat
de difusió de cada mitjà atenent a criteris estrictament,
estrictament, objectius, és a dir, JD, FM i tots els sistemes que
actualment serveixen per mesurar l’eficàcia, la capacitat per
arribar al màxim públic per part de cada mitjà de comunicació.

S’ha establert un màxim per tal que cap administració no
pugui superar una quantitat específica del seu pressupost, la
qual cosa també diu molt del context en què estam, diu molt de
la necessitat de regular també el cost del que s’inverteix a les
campanyes publicitàries, i a la vegada té un efecte que esperam
que sigui especialment transcendent, que no és altre que, si els
recursos són limitats, s’hagin de prioritzar aquells que són de
servei públic, aquells que són més transcendents per a la
ciutadania.

També la publicitat institucional que faran les
administracions no es podrà pagar amb preus superiors a la
mitjana del mercat segons el tipus de suport. És una qüestió que
també ajudarà molt a regular el cost de la publicitat
institucional, que sigui viable amb allò que s’entén en el mercat
publicitari i no per damunt, com de fet, desgraciadament,
succeïa en molts casos.

Efectivament s’incrementa la transparència, essent obligatori
que es presenti anualment un informe d’activitat publicitària.
D’aquí la necessitat d’aquesta comissió que d’avaluar no només
els aspectes quantitatius sinó també els qualitatius, i és que
tothom que sobrepassi els límits que estableix aquesta llei
necessàriament haurà d’anar a passar comptes davant d’aquesta
comissió parlamentària, davant d’aquesta comissió que ha de
controlar tot això, i d’aquesta comissió de publicitat
institucional també que tendrà professionals que ho puguin
valorar a banda d’aspectes polítics que es puguin instar en
aquesta cambra.
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Es millora l’accessibilitat universal a la publicitat
institucional per part d’aquelles persones amb discapacitat
auditiva i també sordcegues. Esper que això també tengui
alguna qüestió positiva per part de la Conselleria de Serveis
Socials, que moltes vegades contemplam, i imagín que
mútuament o conjuntament, que es fa legislació a nivell estatal
però que desgraciadament no té una translació al dia a dia dels
mitjans de comunicació de la nostra comunitat autònoma.
Enteníem que era necessari que hi hagués una presència de les
persones amb discapacitat, que també es contemplassin aspectes
concrets quant a  tot allò que té a veure amb serveis públics per
part de les persones amb discapacitats auditives i sordcegues.
Així ha estat possible també amb una esmena més del Partit
Popular.

I, en fi, moltes altres qüestions que entenem que
contribueixen igualment a tenir una bona llei, esperam, per al
millor funcionament de l’administració.

I per últim una darrera reflexió. Avui hem parlat de molts
aspectes econòmics al debat que té a veure amb una altra llei,
que precisament és la llei de pressupostos. Tant de bo que
l’exemple que hem tengut de debat intens, positiu, constructiu
d’aquesta llei en aquesta cambra en referència a la Llei de
publicitat institucional tengués una translació molt pràctica en
altres tan importants com pugui ser i com seria la llei de
pressupostos si no hagués estat usurpat en aquesta cambra
aquest dret de rebre aquesta llei, debatre-la i procurar que també
es contemplassin les qüestions de publicitat institucional com
pertoca. També seria un bon gest per part del Govern que
desgraciadament no hem tengut.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA PRESIDENTA: 

En torn de rèplica el Sr. Melià té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
un dels arguments en contra de les nostres esmenes que s’han
exposat aquí és que es disminueix el paper del Parlament. No hi
estam d’acord, és evident que el Parlament té els seus
mecanismes -compareixences, proposicions no de llei,
interpelAlacions, mocions- per poder exercir i provocar una
reflexió pública sobre l’activitat de publicitat institucional que
hagi duit a terme sobretot el Govern de les Illes Balears. 

S’ha dit que aquesta llei impedirà l’autobombo, i tots
aquests que ens han dit que era tan necessària la comissió són
els mateixos que diuen que diuen que la llei impedirà
l’autobombo i són els mateixos que mentre han tramitat la llei
han fet campanyes d’autobombo, la qual cosa és magnífica i
fantàstica. Moltes lliçons, molt de predicar, però poc exercici i
poca pràctica real. Aquí feim elucubracions i teories i després
no volem veure la realitat, no només del que feim sinó del que
passarà, perquè el que passarà és que els ajuntaments petits no
faran la memòria, això és el que passarà; aquí ho poden negar,
no els durà molta feina... Ja ho sé, que evidentment no els durà
tota la feina que durà a les grans institucions que fan,

evidentment, molta més activitat de publicitat institucional,
lògicament, com no pot ser d’una altra manera, però el que
passarà és que la seva petita publicitat, la seva petita activitat de
publicitat no es veurà reflectida a cap memòria, ni s’enviarà a la
comissió, ni es compliran totes aquestes grans teories que aquí
hem fet que a la pràctica no serviran per a res, perquè és molt,
molt, molt difícil que un ajuntament, ja dic, de 1.000 habitants
pugui fer aquesta memòria.

Que el problema era que havíem de garantir la participació
del Parlament?, o que s’havia de minvar el límit de població que
nosaltres vàrem posar en 50.000 i que havia de ser per a 10.000?
Bé, estam oberts a transaccions; aquí no s’ha proposat cap
transacció ni una, i evidentment es pot transaccionar, es pot
incloure el Parlament dins el control, es poden canviar els límits
de població que he dit.

Que el BLOC no estigui d’acord amb la desaparició de la
comissió em pareix lògic, no es caracteritzen per una gran
preocupació per l’excés de burocràcia ni de l’estructura
administrativa, però crec que hi ha altres partits que sí que és
sorprenent que no facin aquest esforç.

Aquí no estam a l’any 2000; l’any 2000 hi havia una
bonança econòmica important, eh? Avui som al 2010 amb una
crisi econòmica bestial, amb uns pressupostos que no quadren,
que vostès no els presenten bàsicament perquè no els quadren
de cap manera, els pressupostos, no els tenen ni elaborats, per
això no els presenten!

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Melià... No passem a un debat que ja hem fet avui matí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Aquí tothom parla de pressupostos manco jo i...

(Algunes rialles)

Bé, bé, bé, eh! Oblidem-ho, oblidem-ho.

És que s’ha dit que no és de caràcter onerós, el portaveu del
Partit Socialista diu que la comissió no tendrà caràcter onerós.
Bé, tendrà costos, és evident que tendrà costos. De fet hem de
dir que quan nosaltres estàvem en el Govern i es negociava
aquest projecte de llei, per culpa nostra i de les nostres
reivindicacions i de la nostra preocupació en aquest sentit es va
introduir el règim de dietes; el Projecte de llei va venir amb el
règim de dietes perquè Unió Mallorquina reclamava que això,
aquesta estructura administrativa no fos costosa, perquè teníem
aquesta sensibilitat, una sensibilitat que, ja dic, brilla per la seva
absència a tots els altres grups. L’any 2010, quan ens hem
d’estrènyer el cinturó, no és moment de crear noves comissions
i noves despeses i nova estructura administrativa, això és així de
simple.
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Control, control. El control normalment, en democràcia, el
fa l’oposició al Govern. La publicitat institucional la insereix el
Govern, i l’oposició de cada institució farà el seu control.
Aquest és el mecanisme bàsic, i em pareix que és un mecanisme
que funciona, que és el previst, que està institucionalitzat i que
per tant no necessitam un gran organisme de gran qualitat, que
per cert, Sr. Serra, no he entès exactament les seves reflexions
sobre aquesta qualitat i que motiva que hagi d’existir la
comissió, però potser és que no estic fi, però la qüestió és que
ja hi ha una proposta de control a les nostres esmenes i ja
garantim, per tant, que hi hagi aquesta transparència, que hi hagi
aquesta publicitat i que hi hagi aquest control a través d’allò
bàsic que és el control que exerceix l’oposició, que són els
representants dels ciutadans.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. En torn de contrarèplica el Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda,
perdó, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Alguns comentaris sobre allò que
ha dit a la seva intervenció el representant del Partit Popular i
després contestaria al representant d’Unió Mallorquina.

Respecte del Partit Popular, nosaltres -ja ho he dit a la
intervenció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, no pot contestar al Partit Popular, s’ha de
centrar en la qüestió.

(Remor de veus)

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Volia fer... Bé, és igual. Volia fer algun comentari sobre la
seva intervenció. Ell també ha participat en un debat d’esmenes
i ha parlat de coses que no eren les esmenes però és igual.

(Remor de veus)

En qualsevol cas pas a contestar..., en qualsevol cas pas a
contestar al representant d’Unió Mallorquina, que ha fet algunes
consideracions que sí que m’agradaria comentar breument.

Sobre la qüestió sobre si s’han fet campanyes durant aquest
temps que contradiuen o no contradiuen allò que diu aquesta
llei, allò important és que aquesta llei és vigent o serà vigent a
partir d’ara, i serà a partir d’ara sobretot quan no es podran fer
campanyes que contradiguin aquest article que diu que no es
poden fer campanyes que consisteixin a fer propaganda d’allò
que ha fet un govern. Això no és teoritzar o no teoritzar, perquè
el fet és que hem fet un article que diu que no es podran fer. Per
tant a partir d’ara no es poden fer, i ha estat aquest govern el que
ha escrit sobre el butlletí de la comunitat que a partir d’ara
aquestes campanyes no es poden fer.

Respecte de la qüestió dels ajuntaments, el seu argument és
que els ajuntaments tendran molts de problemes, per tant en la
pràctica no ho faran i, per tant, com que en la pràctica no ho
faran, el millor és que la llei no digui que ho han de fer. Amb el
mateix arguments, si els ajuntaments ara mateix no estan retent
els seus comptes a la Sindicatura de Comptes, com sabem tots
els que anam cada any a l’informe del Síndic de Comptes en
aquest parlament, hauríem de fer una modificació legislativa
que els exoneràs d’aquesta obligació. Jo crec que aquest no és
el camí, el camí ha de ser reflexionar sobre si és raonable o no
que hagin de fer això que, insistesc, no és tan complicat, és un
paper que digui quines campanyes s’han de fer, és un paper que
digui a quins mitjans de difusió i què ha costat. Això no crec
que sigui una feina..., que els ajuntaments ja en tenen molta? Sí,
però no crec que sigui una feina que no valgui la pena fer, tenint
en compte el benefici de bon govern i d’aprofundiment
democràtic que significaria aquesta cosa.

Respecte de si el 2000, que era quan Convergència i Unió va
posar aquesta comissió a la llei que va promoure, era un
moment econòmicament diferent d’ara, segurament era un
moment diferent, però jo crec que el nou president de la
Generalitat no promourà que es modifiqui la llei per llevar-la.
En tot cas tendrem quatre anys per veure-ho, però m’agradaria
veure si la lleva.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Ribalaiga té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Sí, molt breument per puntualitzar algunes de les coses que
ha dit aquí el Sr. Melià. Onerós no vol dir que no costi diners,
vol dir que no és costós, no onerós és no costós, no vol dir que
no costi diners, és que no és excessivament car, açò és el que
vol dir. I la comissió no serà excessivament cara, per als
objectius que persegueix i per al rendiment que ha de donar la
transparència, no serà cara. Molt més car és quan no hi ha
transparència i es fan coses de les quals després ens hem de
lamentam. Açò sí és car.

Finalment, són dues puntualitzacions. La comissió no té una
funció de control, la llei no diu que tengui una funció de control,
diu que la comissió ha d’informar i elaborar estudis. Açò és una
llei de transparència, no de control. Informar i elaborar estudis.
Com més transparència al final el control l’acabam fent tots, és
a dir, els ciutadans, que està molt bé que facin el control els
ciutadans, perquè el fan a través de l’oposició i a través de tot el
coneixement que tenen de tota la informació de què disposen. I
crec que avui precisament podem veure alguns exemples, i els
tenim, del que passa quan hi ha una ampla transparència
respecte temes que normalment no ho són.
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Per tant, dues coses, la comissió no serà excessivament cara
per allò que es pretén fer. I la comissió no té funcions de
control, sinó d’informar i elaborar estudis. Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Només
és per puntualitzar aspectes que tal vegada no han quedat clars.
Compartesc amb vostè, Sr. Melià, que efectivament hem de
procurar evitar els costos al màxim, però també hi ha una altra
finalitat que entenem que és tan important o més i és que aquells
recursos econòmics que s’inverteixen a la nostra comunitat
estiguin destinats a allò que toca com pertoca i de la manera que
tots desitjam, i estic convençut que el conjunt de ciutadans de
les Illes Balears també ho vol. Per això enteníem necessari que
hi hagués un criteri professional entre mig, que els propis
professionals tenguessin una certa participació en aquest sentit.
Estic convençut que si això hagués estat així, no ara, sinó quan
vàrem debatre aquesta qüestió fa un temps, certes campanyes
que s’han fet en aquesta comunitat autònoma, no haguessin
tengut l’oportunitat de sortir endavant i haguessin rebut també
un criteri tècnic explícit, com de fet ja va ser així. El propi
colAlegi professional de la matèria deia que la campanya
publicitària dels 1.061 milions no era adequada. Imagini que
això hagués estat per part d’un òrgan, efectivament, amb una
certa vinculació i amb un paper explícit dins aquesta llei. Per
tant, hagués tengut una contundència que hagués impedit aquell
excés que entenem que aquest Govern ha tengut, de manera
incoherent, tal vegada fins i tot amb la llei que s’ha presentat.

Per últim dir que sobre els aspectes quantitatius i qualitatius,
aspectes quantitatius és allò quantificable i aspectes qualitatius
allò que no podem quantificar, totes aquestes valoracions sobre
el compliment de la llei són aspectes en molts de casos
qualitatius que entenem que la comissió hi contribuirà, tot i -ja
dic- compartir amb vostè que és necessari introduir al màxim un
control de cost, però és que això també ho hem fet. A les
esmenes del Partit Popular vostè haurà pogut observar que hem
limitat el cost econòmic, que hem limitat el cost de la mateixa
comissió, que hem establert controls perquè no es gasti el que
no toca. Això enteníem que era la part d’influència dins el gruix
de la inversió de publicitat institucional que efectivament,
limitarà i farà tenir marge suficient perquè aquesta petita
despesa que representarà la comissió es pugui portar a terme i
dignifiqui un fet, una activitat que hauria de ser objectiva i
sempre, en tots els casos en benefici dels ciutadans de les Illes
Balears, no com desgraciadament ha passat en altres ocasions.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Una vegada esgotat el debat de les
esmenes, passaríem a les votacions. En primer lloc votarem les
esmenes defensades pel Grup Parlamentari Mixt RGE núm.
820, 821 i 822/10.

Per tant, passam a votar. Votam.

Esperem poder comptar amb uns altres marcadors d’aquí a
poc temps.

Ho tornam intentar, si no va bé, igual que altres vegades ho
farem a mà alçada.

Senyores i senyors diputats passam a votar. I votam.

Vots a favor de les esmenes 3, vots en contra 53.

Per tant, queden rebutjades les esmenes.

A continuació votarem els articles als quals s’hi mantenen
esmenes. Els articles 9 i 10 i la disposició final segona.

Passam a votar. Votam.

Vots a favor 53, vots en contra 3.

Finalment votarem la resta d’articulat allà on no s’hi
mantenen esmenes, la denominació del títol del projecte, els
articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7 i 8, la disposició transitòria única,
la disposició derogatòria única, la disposició final primera, la
disposició final tercera i l’exposició de motius. 

Deman als portaveus si hi ha assentiment? Sí.

Per tant, queda aprovada la Llei de publicitat institucional,
i es faculten els serveis jurídics per fer les correccions i
modificacions tècniques necessàries.

(Aplaudiments)

V) Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Socials del Projecte de llei RGE núm. 3113/10, de mediació
familiar de les Illes Balears.

Seguidament passam al cinquè punt de l’ordre del dia
d’avui, és relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
3113/10, de mediació familiar de les Illes Balears. Per presentar
el projecte de llei per part del Govern la Sra. Santiago té la
paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. De
forma breu, vull defensar i explicar aquest projecte de llei per
complir amb els usos parlamentaris, atès que aquest projecte no
va tenir problemes a l’hora de la presa en consideració i tampoc
no ha originat problemes especials a l’hora del tràmit a la
comissió.
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La mediació és un mètode de resoldre els conflictes a un
tercer, ajuda a les parts en conflicte precisament a aconseguir
una resolució per a tots; és a dir, pretén la conciliació de manera
amistosa. Hi ha molts de tipus de mediació, de caràcter juvenil,
socialcomunitari, laboral. Per altra banda les famílies
constitueixen el nucli fonamental del desenvolupament de les
persones i és també per a la seva convivència permanent, el
centre de problemàtiques diverses, entre les quals cal destacar
els conflictes de parella, de separació i custòdia de fills.

El projecte de llei que el Govern de les Illes Balears va
lliurar al Parlament i que avui és a debat en aquesta cambra,
emmarca la mediació i els conflictes familiars. A la societat
europea és cada vegada més nombrosa la presència de conflictes
per motiu de ruptura de parella, conflictes que poden succeir
durant el procés de ruptura o posteriorment. Aquestes ruptures
solen acabar en processos judicials llargs i en molts de casos
dolorosos perquè les parts no se solen posar d’acord. Aquestes
situacions es veuen agreujades quan hi ha presència de fills o
filles, persones incapacitades, béns patrimonials a repartir, etc.
Facilitar la mediació pot ajudar a reduir els malentesos de les
parts en conflicte, evitar llargs processos judicials, fomentar el
diàleg, millorar el benestar dels fills si n’hi ha, reduir costos
emocionals i restablir la comunicació entre les parts. 

Per aquests i altres motius, la recomanació 98 del Comitè de
Ministres dels estats membres, encarregà als governs, instituir
i promoure la mediació familiar. Per una altra banda, l’Estat
espanyol mitjançant la Llei 15/2005, de 8 de juliol, modifica el
Codi Civil i la Llei d’enjudiciament civil en matèria de
separació i divorcis, introduint una nova regla a l’article 770,
assenyalant que les parts podran solAlicitar de comú acord, la
suspensió del procés per sotmetre’s a mediació. Aquest fet, la
possibilitat de poder aturar un procés judicial, apunta la
importància que la legislació atorga a la força i a la potència de
la mediació.

Sensible a aquest tema, el Parlament de les Illes Balears, a
proposta del Govern, va aprovar la Llei 18/2006, de 22 de
novembre, de mediació familiar. Aquesta norma optà
exclusivament per la figura del contracte de mediació, amb
aquesta exclusivitat estableix necessàriament que la mediació
sols es pugui establir a l’àmbit privat o mitjançant pagament
econòmic. Som encara l’única comunitat autònoma que
mitjançant llei impedim la mediació pública. Si el Parlament
aprova aquest projecte de llei s’haurà avançat cap una
potenciació i foment de la mediació familiar, ja que s’estableix
el deure de les administracions públiques de les Illes Balears a
establir serveis de mediació familiar de caràcter públic. 

En aquest moment de crisi i per tant, del deure de fomentar
la racionalització de l’administració, aquest servei no suposarà
un increment de recursos de personal, sí una reassignació i
reorganització de l’àrea de família de la Direcció de Menors i
Família. Per altra banda, la introducció de la mediació pública
no evita ni impedeix la possibilitat i la presència de la mediació
privada. És més, en el seu article es contempla la possibilitat de
fomentar programes per part de l’administració amb entitats
privades d’iniciativa social. 

Com he dit al principi, hi ha moltes variables i formes de
mediació. El projecte de llei estableix clarament quin és
l’objecte que vol regular, exclusivament la mediació familiar i
sempre i necessàriament ha de referir-se a matèries de dret civil
de família i que siguin susceptibles de ser plantejades
judicialment; però a la vegada deixa oberta la possibilitat de
regular altres tipus de mediació per les administracions
competents. 

Recull el projecte de llei quins són els subjectes que poden
solAlicitar la mediació familiar: les persones unides per vincle
matrimonial, les parelles estables, famílies d’acollida, famílies
adoptants, persones adoptants i famílies biològiques, els avis
que volen afavorir la relació amb els seus néts. Recull d’aquesta
manera les diverses formes de convivència de la societat actual.

Quin és l’objecte de la mediació, qui ho pot fer i l’elecció
d’utilitzar mediació pública o privada constitueixen els eixos
centrals d’aquest projecte de llei.  El projecte de llei també
proposa les obligacions del mediador o mediadora, dels
subjectes que opten per la mediació, de les normes
procedimentals, de com s’han d’establir els acords a arribar, en
quins casos es pot considerar acabat el procés de mediació; en
definitiva, tots aquells aspectes que donin garanties als
ciutadans. Però res d’això no seria possible si no hi hagués
professionals preparats per exercir de mediadors o mediadores,
d’aquí que el projecte de llei reguli també quins són els requisits
que han de tenir els mediadors, titulacions, formació específica,
etc. 

Finalment, el projecte de llei estableix el règim sancionador,
fent especial atenció a l’intrusisme professional. Tots aquests
propòsits es recullen en 4 títols i 34 articles. 

Vull agrair la feina feta pels tècnics i professionals de la
Direcció de Menors i Família, coordinats per la seva directora
de Menors i Família, la Sra. Francesca Vanrell; pels tècnics i
professionals de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
coordinat pel seu director Sr. Antoni Bennàssar. Des de la
conselleria volem reconèixer totes les aportacions realitzades
durant el període d’audiència que han millorat el text. Durant el
procés parlamentari s’han presentat considerables i nombroses
esmenes, indicador de l’interès dels grups parlamentaris. La
majoria d’esmenes han estat aprovades, transaccionades o
retirades, i així es demostra la voluntat d’arribar a acords per
part de tots els grups parlamentaris, especialment del grup
majoritari de l’oposició i el seu representant a la comissió i a la
ponència. Cal assenyalar també l’interès del president de la
ponència que ha facilitat una bona coordinació i l’acceleració en
la seva discussió en el ple. 

Hi ha un important grup d’esmenes presentades pel Grup
Mixt referides a la possibilitat d’introduir en aquesta llei el
debat públic, jurídic i social que s’està produint a la nostra
societat, referit a la custòdia compartida. Tot i que des de la
conselleria veim que és un debat necessari, valoram que una llei
de mediació com la que avui volem que surti endavant, no és un
lloc oportú per recollir-ho. Una futura llei de família seria en el
nostre entendre un lloc més idoni i demanam a tots els
parlamentaris que tenguin en compte aquesta reflexió a l’hora
del debat i a l’hora de votar el projecte de llei.
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Amb l’aprovació d’aquest avantprojecte de llei de mediació
familiar, es regula un servei dirigit als ciutadans per afavorir
una gestió constructiva del conflicte en uns moments que solen
venir acompanyats de tensions i de dificultats, a la vegada que
es contribueix a la convivència entre les persones.

I per acabar, vull agrair una vegada més als grups
parlamentaris la feina i l’actitud constructiva demostrada.
Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. A continuació passam al
debat de les esmenes que es mantenen al projecte de llei. Per
part del Grup Parlamentari Mixt es mantenen les esmenes
següents RGE núm. 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975,
3976, 3977, 3978, 3979, 3980 i 3981.

Per defensar-les té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui amb
el debat del dictamen de la Comissió d’Assumptes Socials
entram dins la darrera fase de tramitació del projecte de llei de
mediació familiar de les Illes Balears, un projecte en el que s’ha
aconseguit un alt índex de consens entre tots els partits que han
participat en els tràmits previs en el si de la Comissió
d’Assumptes Socials, una comissió en la qual Unió Mallorquina
no hi ha estat present, encara que ha estat representat per un
altre membre del Grup Parlamentari Mixt. 

Amb això només vull dir que des d’Unió Mallorquina no
hem pogut participar directament del consens aconseguit i que
ens hi sumam, ja que aquest projecte de llei aprofundeix en els
aspectes més sensibles de la mediació familiar i
s’institucionalitza i oficialitza aquesta mediació com a servei
públic. Des d’Unió Mallorquina creim en aquesta llei i en els
aspectes que desenvolupa, encara que veim interessant afegir la
regulació d’un problema actual i que afecta les relacions
familiars de parelles amb fills, en casos de ruptura de la
convivència familiar. 

En aquest sentit des del partit que represent, vàrem presentar
esmenes a aquest projecte de llei que avui debatem i que són les
úniques que han quedat vives després de la ponència i el
dictamen en comissió. Unes esmenes que van encaminades a
obrir el ventall normatiu d’aquest projecte i que contengui, a
part de la mediació, les relacions familiars en els casos de
ruptura de la convivència dels pares amb fills a càrrec, incloent-
hi, com no pot ser d’altra manera, els supòsits de separació,
nulAlitat i divorci, i els processos que versin sobre guàrdia i
custòdia dels fills menors. Tot plegat per promoure unes
relacions continuades dels pares amb els seus fills, mitjançant
una participació responsable, compartida i igualitària dels pares
i les mares amb la criança i educació dels seus fills en l’exercici
de la seva autoritat familiar.

Podem entrar en un plànol més jurídic i explicar una per una
les esmenes que mantenim en aquest projecte de llei que,
repetesc, no suprimeix ni modifica el sentit del projecte de llei
inicial, sinó que sols adapta l’edició de la regulació d’un tema
que per a nosaltres se circumscriu dins l’àmbit de la mediació
familiar. En aquest sentit, la principal mesura de les esmenes
presentades i que pot dur a més confusió és la que es consideri
la custòdia compartida com a règim que el jutge o l’autoritat
judicial ha d’adoptar per defecte o de forma preferent, en interès
dels fills menors quan no hi hagi pacte en contrari per part dels
progenitors ni circumstàncies que aconsellin el contrari. 

D’aquesta manera des d’Unió Mallorquina creim que és més
just i més beneficiós per als infants afectats veure una
normalitat igualitària entre el paper que desenvolupa la mare i
el pare que rebutgen la convivència familiar. Ara mateix la
normativa vigent adjudica la custòdia, llevat de casos concrets,
a la mare i deixa el paper del pare en un segon plànol, per
defecte. Des d’Unió Mallorquina no creim que això sigui
igualtat, sinó que creim que és una discriminació positiva,
injusta i que condiciona l’infant cap a la relació amb el seu pare.
Dic això perquè, encara que no sigui aquest el debat concret de
les esmenes presentades per Unió Mallorquina, sí que és ver que
una de les nostres esmenes va en aquest sentit, a donar un caire
igualitari al paper del pare i la mare en els conflictes familiars.

Per altra banda, i en el mateix sentit, es pretén que els fills
mantinguin la relació no tan sols amb els seus germans i
padrins, sinó també amb altres parents i persones properes que
sens dubte poden aportar benestar als menors en un moment de
crisi familiar, com és la pèrdua de la convivència familiar. Per
això, es proposen mesures de caire processal, com l’audiència
prevista a l’article 35.6 del Codi Civil o la personació dels
familiars si consideren afectats els seus drets, deures o
obligacions en el procediment judicial iniciat.

Altra novetat que les nostres esmenes pretenen introduir són
la regulació específica de l’atribució i/o aprofitament de
l’habitatge familiar, quan aquesta propietat és per meitats
indivises en els casos de lloguer i en relació amb les despeses
del manteniment del mateix, recollint el sentit majoritari de la
jurisprudència existent en relació amb aquestes qüestions. Tot
plegat, el que pretenen les nostres esmenes és regular aspectes
i conseqüències de la mediació familiar clarificant certs
aspectes, baix la cobertura del nostre Dret Foral que, sens dubte,
ajudaran a la mediació familiar i ajudaran a prevenir situacions
desagradables per les quals passen massa infants d’aquestes
illes.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn en contra, per part del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el
Sr. Llauger, deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Tenim una segona llei que s’aprova a la sessió d’avui
i que arriba en unes circumstàncies molts semblants pel que fa
al recorregut i als equilibris polítics, arriba amb un text acordat
entre els grups del BLOC, del PSOE, Eivissa pel Canvi i el
Partit Popular i arriben al Ple únicament les esmenes
presentades pel Grup Mixt Unió Mallorquina.

Com en el cas de la llei anterior, el primer que voldria
destacar és que, excepció feta d’aquestes esmenes, s’ha arribat
a un consens molt ampli pel que fa a tots els altres articles de la
llei; en ponència s’ha treballat durant una sèrie de sessions amb
les esmenes que havia presentat el Partit Popular, algunes
d’aquestes esmenes han estat acceptades, altres han estat
retirades, en altres casos s’han cercat les transaccions que més
poguessin satisfer totes les parts i s’ha arribat a un text que és
acceptable per totes les parts. Per tant, el resultat és que avui
aprovarem una llei de mediació familiar i això suposarà un
avanç per tal com la regulació d’aquesta mediació pot donar
solució a moltes situacions familiars d’una manera menys
dolorosa i menys traumàtica del que suposa recórrer als
procediments judicials.

La llei, per fer-ne un repàs molt succint, perquè la consellera
ja l’ha presentada, estableix quins són els principis que han de
regir la mediació familiar, quines són les matèries susceptibles
de mediació, qui pot solAlicitar la mediació familiar i estableix
la creació de serveis públics de mediació familiar. Aquesta,
pensam nosaltres, valoram des del nostre grup, i així ja ho ha
destacat la consellera, és la principal o una de les principals
novetats que aporta aquesta llei; nosaltres defensam que la
mediació pugui ser també un servei públic per als ciutadans; que
les persones que venguin derivades tant de la justícia com dels
serveis familiars puguin tenir una sortida als seus conflictes
familiars que eviti haver de recórrer als processos judicials.
Segons la llei, la conselleria competent en aquesta matèria ha de
crear els serveis públics i també es faculta, simplement es
faculta, perquè consells i ajuntaments creïn els seus propis
serveis de mediació.

També pot, i no només ho reconeix sinó que n’estableix la
regulació, haver-hi mediació privada, tant de colAlegis
professionals com d’altres entitats que es regula com han de
funcionar.

La llei també defineix quina és la figura del mediador, quins
són els requisits, quines són les obligacions, les
incompatibilitats, com es desenvolupa el procés de mediació,
com s’inicia, com transcórrer, com finalitza, i estableix també
un règim sancionador.

Nosaltres entenem, com a conclusió d’aquesta valoració
ràpida, que és una bona llei i sobretot esperam que serveixi
perquè la mediació familiar funcioni com a un mecanisme
perquè els conflictes es puguin resoldre sense recórrer a la
justícia. Nosaltres pensam que és molt preferible sempre que un
conflicte es resolgui recorrent a la mediació i no a un
procediment judicial, és més econòmic i sobretot és una millor
solució des del punt de vista de les relacions humanes, i sobretot
és infinitament millor en el cas que hi hagi menors que es
puguin veure involucrats en els conflictes familiars.

Pel que fa a les esmenes d’Unió Mallorquina ens trobam que
en el seu nombre són moltes esmenes, hi ha esmenes al títol, a
l’exposició de motius, als articles inicials que parlen dels
objectius i dels principis rectors de la llei, hi ha noves
disposicions transitòries, però entenem que totes aquestes
esmenes són esmenes derivades d’una esmena principal, d’una
esmena que és l’esmena substantiva, que és l’esmena 3975, que
el que fa és afegir un nou títol, que seria un títol V de la llei, de
regulació de casos amb ruptura de convivència.

Tota la resta d’esmenes, com dic, deriven d’aquesta i jo crec
que l’esmena que canvia el títol, l’esmena de substituir el títol
per un títol nou, crec que sintetitza molt el sentit de totes
aquestes esmenes, perquè allò que pretenen aquestes esmenes és
convertir el que és una llei de mediació familiar o que ha vengut
del Govern com a una llei de mediació familiar en una llei de
mediació familiar i reguladora de relacions familiars, de parelles
amb fills en casos de ruptura de convivència. En definitiva,
pretenen convertir la llei en una cosa diferent d’allò que era
originalment i en aquest sentit crec que hi ha un debat previ,
abans d’entrar al fons de les seves esmenes, que hauria de ser el
debat sobre si aquest projecte de llei és el lloc adequat per a
aquest nou títol, per a aquesta regulació que se’ns proposa de les
ruptures de la convivència.

I el nostre convenciment, com ja apuntava també la
consellera, amb la presentació que ha fet de la llei, és que no,
que aquest no és el lloc. I jo crec que tots els grups que han
participat a la ponència i tots els grups que també varen ser a la
comissió que va aprovar el dictamen varen entendre que aquesta
és una llei breu; que aquesta és una llei específica sobre la
qüestió de la mediació familiar i que no és el lloc normatiu
adequat per regular aquestes ruptures de convivència. Aquesta
comunitat té pendent una llei de família i quan hi hagi una llei
global de família segur que serà un marc adequat perquè hi hagi
aquesta regulació i perquè tenguem aquest debat, perquè
nosaltres estam convençuts que entre les qüestions que es
plantegen i que la portaveu d’Unió Mallorquina hi ha fet
referència, hi ha coses que mereixen un debat. També és veritat
que són coses que tenen moltes implicacions, que no són fàcils,
que hi ha posicions diferents socialment i que per tant mereixen
un debat acurat i que no es poden resoldre amb unes esmenes
presentades a una llei que, en principi, tractava una altra qüestió,
una qüestió que hi pot estar lligada, però que no és la mateixa
qüestió, no és la qüestió de la regulació en els casos de ruptura
de convivència.
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Per tant, nosaltres anunciam el nostre vot contrari a les
esmenes presentades pel Grup Mixt Unió Mallorquina i el vot
favorable a la resta, al text que hem acordat en ponència i en
comissió. I vull acabar reiterant el convenciment que aprovam
una bona llei de mediació i també la satisfacció que l’aprovam
amb un grau molt important de consens.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned, Coll, perdó.

Sr. Coll, té la paraula.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He de dir per començar que
és una complaença personal cada que intervenc des d’aquesta
tribuna per donar suport a nous drets de la ciutadania de la
nostra comunitat, és grat defensar lleis que converteixen
possibilitats en oportunitats i en garanties. I em satisfà
manifestar amb convicció que amb aquestes iniciatives anam
per bon camí, però em satisfà especialment parlar d’acords i
parlar de diàleg i parlar de debat constructiu; crec en l’eficàcia
del diàleg, en l’eficàcia de la participació i en l’eficàcia dels
interlocutors capacitats, crec que resulta obvi dir que és millor
afrontar les noves realitats des de la posició de fortalesa que ens
donen els acords front a la debilitat que ens situa de vegades la
picaresca del desacord.

Aquest és precisament el missatge que la gent necessita que
els transmetem, que som capaços de seure-nos i d’acordar el seu
apoderament com a ciutadans i ciutadanes; que som capaços
d’escoltar empàticament i que som capaços de dissenyar noves
llibertats; llibertats que possibilitin la independència personal a
l’hora de prendre una decisió, i això només ho podem
aconseguir amb accions que transcendeixen els interessos
particulars. Això vol dir fer feina per al bé comú.

Com deia un dels més eminents pensadors del segle XX,
Norberto Bobbio: la distinció entre un bon i un mal govern es
delimita amb el principi del bé comú, els béns de la ciutadania
contraposats amb els béns d’aquell que desitja dominar. Avui no
debatem un simple tràmit, avui, a proposta d’un govern amb una
idea clara de progrés, aquest parlament lidera un nou canvi a
favor de la ciutadania i lidera canvi perquè, tot i que a aquesta
comunitat ja existia una llei de mediació familiar, ja estava
regulada des del 2006, és ara quan es reconeix la mediació
familiar com a un servei públic. Aquesta és una passa important,
perquè ara Balears garantirà que totes aquelles famílies que es
vulguin acollir a un procés de mediació ho puguin fer; ara les
famílies de Balears tendran el dret, a més, de tenir-ne la
possibilitat. I prenem aquesta decisió evidentment pensant amb
les famílies, pensant amb les parelles estables, però també, com
raonablement no pot ser d’altra manera, ho farem pensant amb
els infants que tantes vegades són subjectes passius de les
decisions dels seus pares i de les seves mares.

I la pregunta és i per què una aposta per la mediació familiar
pública? Naturalment, per facilitar els acords, això resulta obvi
dir-ho; però bàsicament per preservar l’estabilitat de les famílies
com a principal nucli de desenvolupament del menor, cercant la
resolució amistosa dels conflictes que es puguin produir a un
moment donat, aquest és el motiu principal, és en aquest sentit
que hem debatut aquest text. I no ho hem d’oblidar, parlam de
drets i parlam d’un sistema garantista que tendrà com a
principal objectiu articular que determinades situacions
conflictives es puguin resoldre de manera prejudicial, no de
bades l’administració té la responsabilitat d’assegurar mitjans
per resoldre aquests conflictes de la manera més satisfactòria i
evidentment ho ha de fer creant un Registre de mediadors, amb
una formació prèvia clarament enfocada a l’àmbit social i amb
un registre de persones i d’entitats amb capacitat i habilitades
per mediar, evidentment també amb un sistema de control
adequat.

Evidentment, aquesta llei ve a respondre diverses
recomanacions tant del Consell de Ministres, com de la pròpia
Constitució i del propi Estatut d’Autonomia. Això implica que
allò que volem aconseguir amb la mediació familiar pública,
precisament, és evitar que els conflictes familiars derivin en
separacions i en divorcis, d’aquesta manera, i sempre des del
punt de vista de la llei, la separació es produirà quan s’hagin
esgotat totes les altres vies.

Ja ho han fet els altres portaveus, però crec que és important
reiterar una altra vegada el clima d’acord i el clima de debat en
el procés d’elaboració d’aquesta llei. Vull recordar, molt
breument, que s’han aprovat dotze esmenes, se n’han
transaccionat dues i set han estat retirades de mutu acord, per
mantenir la millor redacció possible de la llei i la fidelitat a una
idea inicial. Per tant, això vol dir que aquelles esmenes que han
estat rebutjades ho han estat fonamentalment perquè no
concordaven amb l’objecte i amb la finalitat inicial de la llei,
com ja hem exposat prèviament.

Per tant, totes aquelles esmenes que han partit d’aquí han
estat acceptades o han estat transaccionades, totes aquelles que
enriqueixen el text han estat incorporades gràcies a un esforç
d’enteniment important entre els grups. I també crec que és
important expressar les discrepàncies amb claredat i amb
comprensió, i evidentment, dins aquest marc, no hem pogut
acceptar les esmenes d’UM, però no perquè no puguem valorar
o obrir el debat del tractament  de la ruptura de la convivència
i de la custòdia compartida dels menors, sinó perquè és, baix el
nostre punt de vista, un debat al marge d’aquesta llei; si
l’objectiu principal de mediació és precisament evitar el màxim
nombre de casos de ruptura de convivència, no tenia sentit que
precisament la regulàssim dins aquesta mateixa llei, tot i ser
conscients que en tot moment han de primar les mesures per
afavorir un bon desenvolupament dels infants, tant a nivell
afectiu com a nivell cognitiu, i hem de ser capaços de preveure
qualsevol situació, en això hi estam d’acord; però ara responent
a criteris socials i a criteris científics, hem de cercar mesures
que permetin que aquest desenvolupament, sempre que es
pugui, es faci dins el propi nucli familiar.
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Com ja s’ha comentat, totes les esmenes d’UM van en
aquest sentit, responen a aquesta idea i estiren la llei cap a una
aplicació que no és l’objectiu que ens marcam ara. Això
justifica el nostre vot en contra d’aquest grup d’esmenes.

Per una altra banda, hem acordat tant a ponència com en
comissió tota una sèrie d’esmenes del Grup Parlamentari
Popular, amb les quals milloram el text i aclarim determinats
conceptes; entre d’altres coses, asseguram la neutralitat i
imparcialitat del mediador; possibilitam la utilització de mitjans
tècnics que facilitin la comunicació a distància i es reforça la
idea de la mediació com a element previ a la decisió d’un jutge.
També creim que cal assenyalar que la llei possibilita el
desplegament del servei de mediació per part dels consells i
ajuntaments que puguin i evidentment ho vulguin oferir, és una
possibilitat que fins ara no tenien, és un marc legal que fins ara
no tenien aquestes administracions.

Nosaltres, amb aquest horitzó hem valorat la proposta i amb
aquestes finalitats donam suport al conjunt de la llei, sempre
prestant atenció al camí que hem de recórrer.

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Prenc
la paraula per manifestar la postura del Grup Parlamentari
Popular en relació amb l’aprovació d’aquesta nova llei de
mediació familiar. I en primer lloc, i abans d’entrar en el
contingut de la norma, m’agradaria reconèixer l’especial
predisposició que han tengut els distints grups parlamentaris a
l’hora d’arribar a acords que permetin millorar no sols aquest
text legislatiu, que també, sinó millorar també amb aquesta llei
part de l’esperit i part de la vocació inicial amb què va ser
aprovada l’anterior llei de mediació familiar a la passada
legislatura. Aquesta bona actitud també és cert que ha permès
que pràcticament la totalitat d’esmenes que el meu grup i la
resta de grups parlamentaris, a excepció d’Unió Mallorquina,
hagin trobat bona acceptació i hagin aconseguit dissenyar una
norma amb un grau de consens màxim. Agrair també, com no,
l’actitud de la Sra. Consellera, una actitud sempre
colAlaboradora, i també agrair la seva capacitat d’escoltar els
nostres suggeriments. I agrair també a associacions i a
professionals i, en definitiva, a totes aquelles persones que fora
de l’àmbit parlamentari han contribuït també a reforçar, amb les
seves aportacions, un text legislatiu bo i un text legislatiu
perfectament aprofitable per la pròpia administració i per les
persones que, des de l’àmbit privat, desenvolupin tasques de
mediació familiar.

Com tots vostès saben, aquesta és la segona llei de mediació
familiar que promou un govern de les Illes Balears i ho fa en un
termini molt curt de quatre anys, amb una clara diferència, és
cert, i aquí s’ha dit, l’anterior llei de mediació familiar no
contemplava la possibilitat d’establir i construir i dissenyar un

servei públic de mediació familiar. Això és un avanç que es
contempla en aquesta llei i crec que avui tots ho hem,
efectivament, de celebrar; l’anterior llei de mediació familiar va
ser aprovada, i és cert, amb un ampli debat, amb un profund
debat a l’any 2006, però sí que és cert que va ser aprovada amb
un grau mínim de consens. Crec que, efectivament, avui aquest
consens es reforça, aquest consens avui s’amplia i per tant crec
que tots hem d’estar d’enhorabona.

No obstant això, no obstant aquests fets, no vull resignar-me
tampoc a deixar de reconèixer, efectivament, les virtualitats del
text aprovat l’any 2006, un document que va servir per iniciar
aquesta comunitat autònoma en el món de la mediació familiar
i avançar, juntament en aquells temps, amb comunitats com
Madrid, com València, com Catalunya, amb una forma de
resolució de conflictes cada vegada més generalitzada envoltant
del nostre territori nacional. Aquell document, aquella llei de
l’any 2006, que avui reciclam, tenia una vocació clara: en
primer lloc, donar cobertura i seguretat jurídica a tots els
professionals que es dedicaven i es dediquen a desenvolupar
aquesta disciplina; també, a reduir, com no, els conflictes
judicials que es produïen a les seus de justícia, i també a
protegir, com no, també ho fa aquesta llei, el dret de les
persones que són subjectes de mediació familiar.

Avui, senyores i senyors diputats, aquesta nova llei de
mediació familiar creim que continua donant sentit i continua
donant extensió al treball anterior des d’una òptica distinta, és
cert, des d’una òptica distinta, que és la de servei públic de
mediació, però enfocada en l’essencial, la mediació familiar
com a instrument que ha de permetre mantenir i recuperar el que
havia estat inicialment un aspecte irrenunciable al si del nucli
familiar tradicional que és, que ha de ser la capacitat de diàleg
i d’acord quan es produeixen situacions de ruptura. I no sols
amb aquesta llei s’activa un mecanisme que és el de la mediació
quan es produeixen situacions de ruptura, sinó que s’amplia. 

Avui també serà possible mediació en conflictes que tenen
lloc entre pares i fills, conflictes sorgits entre la família
biològica i l’adoptant o la família acollidora i els conflictes per
raó d’aliments entre parents i l’atenció a persones en situació de
dependència. Escenaris que també es contemplen a altres lleis
autonòmiques que regulen precisament aquesta matèria com,
per exemple, la Llei de mediació familiar del País Basc. 

Dins aquest text, dins aquesta norma que avui aprovarem
són destacables també moltíssimes altres aportacions que
complementen notablement l’esperit de la norma anterior, i jo
en destacaria breument, si m’ho permeten, els següents: en
primer lloc, la participació dels menors d’edat si tenen suficient
coneixement i la intervenció dels majors de dotze anys en
aquells procediments que els afectin directament. Creim
important que quan l’èxit de la mediació depengui de la
intervenció del menor aquesta efectivament s’ha de produir.
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En segon lloc, també celebram el fet que la mediació pugui
portar-se a terme en aquelles entitats bàsiques de participació
ciutadana com són els ajuntaments i els consells insulars. El
Partit Popular certament havia presentat una esmena a aquest
article, però la vam retirar des de la convicció que la mediació
quan més extensa possible sigui, quan més arribi a les persones,
quan aquest servei sigui més accessible a aquells que
veritablement ho necessiten, molt millor.

També celebram l’ús de les noves tecnologies dins el món
de la mediació familiar i també, per suposat, un fet molt
important: l’exclusió de la mediació familiar en els casos en què
es produeix violència o maltractament sobre la parella, sobre els
fills o sobre membres de la unitat familiar. Aquests casos,
aquests supòsits mai no podran ser o no hauran de ser objecte de
mediació familiar, entre d’altres coses per la gravetat del fet, per
ser ilAlícits penals que porten associades penes de privació de
llibertat i pel gran rebuig social que efectivament provoquen.

Fora d’aquesta relació que acab de fer de fets destacables
d’aquesta nova Llei de mediació familiar hem de posar de relleu
possiblement -no possiblement, segur- el fet més important de
tots, Sra. Consellera, la xarxa pública de mediació familiar que
respectant òbviament, com no pot ser d’altra forma, les
iniciatives privades que en aquest àmbit es puguin manifestar,
continua amb l’oferiment d’un servei públic necessari, un servei
públic gratuït, un servei públic conciliador i sobretot a l’abast,
el més important, de totes les persones que així ho necessitin.
Un servei que com a principal exigència, Sra. Consellera, i
aquesta serà la seva responsabilitat, haurà de complir els criteris
de qualitat que aquest mecanisme per si sol ja reclama, garantint
un procediment ajustat a aquesta llei, fer complir les funcions
que li han estat encomanades i sobretot i per sobre de moltes
coses garantir escrupolosament el dret de les persones subjectes
a aquest procediment i a aquest procés de mediació familiar.

Per acabar, amb relació a les esmenes presentades per Unió
Mallorquina anunciar, en coherència amb el que hem fet durant
tot aquest procés, el vot en contra a totes i cada una mantenint
-com dic- el mateix criteri que hem emprat al llarg de tot el
procés de confecció d’aquesta llei. Des del Partit Popular
entenem que és un greu error, un greu error -i ho dic des del
respecte més absolut-, iniciar un debat al voltant de la custòdia
compartida dels fills menors d’edat en una llei de mediació
familiar; i, com vostès saben, per altra banda, la possibilitat
d’acordar la custòdia compartida quan no hi ha acords entre els
pares ja està regulat, ja està previst a l’article 92.8 del Codi
Civil, i el fet que avui vulguem recollir-ho dins aquesta llei al
meu parer i al del Grup Parlamentari al qual represent seria
inoportú, seria desencertat i seria incoherent perquè alteraria els
articles 92, 96, 97 sense que en principi tampoc no
entenguéssim que es té competència per fer-ho, d’acord amb
l’article 149.1, apartat 8, de la Constitució Espanyola.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez. 

(Alguns aplaudiments)

En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra.
Sureda té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Seré
molt breu. S’ha comentat que aquesta llei de mediació familiar,
amb la qual estam completament d’acord, no és el marc legal
adient per regular la matèria que tracta les nostres esmenes. Per
ventura no és el millor, però des d’Unió Mallorquina volíem
treure a debat aquest tema perquè creim que és un tema molt
important i que trobam que s’ha de regular a les nostres illes. No
som els únics que ho trobam, l’altre dia al Diario de Mallorca
el director de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor de
Balears també deia que era interessant posar la custòdia
compartida a debat damunt la taula. 

Ja avanç que hem presentat les mateixes esmenes, adaptades
evidentment, al projecte de llei d’igualtat. Esperam que allà sí
que trobin els grups parlamentaris que és el lloc adient per
poder-les debatre, i així esperam que s’aprovin, perquè
sincerament dubt que sigui per ara. Com es parlava a
l’aprovació de la llei anterior el problema és actual i s’ha
d’intentar solucionar-ho i no esperar dos, tres anys, si arriba
també la futura llei de família, ara hi ha el problema i ara hem
d’intentar evitar possibles situacions familiars injustes.

Senyores i senyors diputats, des d’Unió Mallorquina volem
mirar els interessos dels menors, són els que estan més
desprotegits i els que necessiten les figures materna i paterna
sense que hagin d’entrar en disputes entre ells. Tots això, sense
deixar de banda que serà el jutge qui decidirà en interès dels
fills menors. 

Volen que ho aparquem i que ara no pugui tirar endavant la
custòdia compartida? No hi estam d’acord, però esperam que es
faci feina en aquest sentit perquè és necessari regular-ho el més
aviat possible.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica, vol intervenir
el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds? 

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Sureda, que vostès havien
presentat aquesta esmena a aquesta llei i també a la Llei
d’igualtat, ja ho havíem notat perquè la Llei d’igualtat ja té una
ponència en marxa i al curs d’aquesta ponència serà on hi haurà
el debat sobre si és el lloc adequat. En qualsevol cas, pensam
que el fet que, les mateixes esmenes, les hagin presentat a dues
lleis diferents ja indica que no tenen molt clar quin és el lloc
adequat perquè això es pugui regular. En qualsevol cas aquesta
ponència ja té una coordinadora de la qual esperam diligència
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per convocar les ponències a fi que pugui anar endavant de
manera més o manco ràpida i tenguem l’ocasió de reflexionar-
hi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Coll? No vol intervenir. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr.
Jerez? No vol intervenir.

Per tant, acabat el debat de les esmenes passarem les
votacions.

Passam a votació les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Mixt, RGE núm. 3969, 3970, 3971, 3972, 3973,
3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980 i 3981/10.

Passam a votar. Votam.

Vots a favor, 3; vots en contra, 53. Per tant, queden
rebutjades les esmenes esmentades anteriorment.

A continuació votarem els articles i les disposicions a les
quals s’hi mantenen esmenes, que són el títol del projecte,
l’article 1, l’article 2, l’article 3, l’article 34, la disposició
addicional única i la disposició transitòria i també l’exposició de
motius.

Intentem la votació... passam a votar. Votam.

Vots a favor, 56; en contra, cap; abstencions, tampoc.

Finalment, correspon votar els articles als quals no s’hi
mantenen esmenes, que serien: denominació del títol I, articles
4, 5 i 6, denominació del títol II, denominació del capítol 1,
article 7, denominació del capítol 2, articles 8 i 9, denominació
del capítol 3, articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, denominació
del capítol 4, articles 17 i 18, denominació del títol III,
denominació del capítol 1, articles 19, 20 i 21, denominació del
capítol 2, articles 22, 23 i 24, denominació del capítol 3, article
25, denominació del títol IV, articles 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
i 33, la disposició derogatòria única i les disposicions finals
primera i segona. 

Senyors portaveus, es pot donar aprovat per assentiment? 

Es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de mediació familiar de
les Illes Balears.

(Aplaudiments)

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