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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Començam
aquest ple d’avui i el primer punt de l’ordre del dia correspon al
debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el
Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 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.

La primera pregunta 5864/10, ajornada de la sessió anterior,
és relativa al pla de residus perillosos, i la formula el diputat Sr.
Josep Mayans i Serra del Grup Parlamentari Mixt.

Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia. Aquesta és una pregunta
per al conseller de Medi Ambient i fa referència, de vegades li
he preguntat per aquest tema i no enguany sinó algun any abans
d’enguany, a com està el tema de la redacció del Pla director de
residus perillosos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller?

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

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, no hi ha cap
pla previst de redacció de residus perillosos. Vostè es deu referir
al Pla de deixalleries que hi havia i que el Sr. Grimalt va
paralitzar per manca de finançament i el qual a hores d’ençà no
s’ha pogut desenvolupar, el que sí hi haurà és un avantprojecte
de llei en el qual el Govern treballa pel tema d’una llei de
residus i d’envasos que evidentment també contemplarà el tema
del pla de residus, i aquesta llei s’està redactant. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, no és un pla, és
una llei, amb això sí que té vostè raó. Crec que és un tema
sensible, és un tema important i és un tema que és competència
directa i exclusiva del Govern balear. Jo li vaig fer, o aquest
tema ha sortit alguna vegada, li vaig fer en les propostes de
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resolució de setembre de 2009, que varen ser rebutjades; sé que
a una interpelAlació de 27 d’octubre d’enguany vostè va dir que
es treballa per una nova normativa, supòs que es referia al que
ha comentat vostè ara, la llei de residus perillosos, però, en
definitiva, a dia d’avui, i això que era un dels punts de l’acord
del seu govern que varen firmar tots vostès, no hi ha res de res;
accions generals no n’hi ha cap; guió general que hagin de
seguir els consells per desenvolupar la normativa tampoc no
n’hi ha cap i -repetesc- és una competència exclusiva del
Govern balear.

Fent un poc d’història, Sr. Conseller, hi ha accions puntuals
sempre positives perquè tot el que es faci en aquest sector o el
poc que es facin en aquest sector, amb el pressupost que es
disposa sempre és positiu. A Eivissa hi ha, com vostè ha dit, el
tema de deixalleries o els plans pilots quant a residus elèctrics
que es va iniciar el 2005, davant la mancança d’aquesta llei es
varen iniciar uns plans pilots per gestionar els RAEE o a
Formentera el tema del camió del punt mòbil, punt net mòbil, o
també el punt verd fix que hi ha a alguna banda de l’illa.

Per tant, guió general o guió a nivell balear no n’hi ha cap,
i allò que sí hi ha són les primeres passes donades que quan es
faci aquesta normativa es desenvoluparà o s’executarà a cada
consell seguint les passes inicials que s’han donades. Per tant,
crec que a pesar de ser un dels punts del seu acord de govern
estam quasi en els darrers mesos de legislatura i a dia d’avui
només podem destacar el que vostè va dir el 27 d’octubre de
2010 que es treballa per aquesta normativa i res més.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Mayans, per començar, els
residus perillosos són de responsabilitat compartida perquè sap
vostè que en gran part els residus perillosos tenen un origen
domiciliari. D’altra banda també ha de pensar vostè que els
residus perillosos el que sí tenen són gestions específiques per
a alguns d’ells, per exemple el tema de les piles o per exemple
el tema també de les bateries dels cotxes o el tema dels
fluorescents, etc., és a dir, n’hi ha que tenen gestions
específiques. 

Miri, ja li dic, es fa feina en un avantprojecte de llei de
residus que contemplarà evidentment la clarificació de
competències i també la gestió de residus perillosos, com dic,
una gestió compartida amb els ajuntaments, però al que vostè es
referia que esperaven és la nova llei estatal perquè la nova llei
estatal espera l’adaptació al marc europeu i des del Ministeri de
Medi Ambient s’ha demanat a les comunitats autònomes que
esperin a fer els avantprojectes, és a dir, que esperin a fer les
adaptacions que s’hagi realment adaptat la llei estatal. Per tant,
en aquest sentit el Govern treballa per una banda en
l’avantprojecte i per altre, crec que el mes de febrer, s’espera ja
aquesta nova llei estatal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.2) Pregunta RGE núm. 5932/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a informe Ramsar.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 5932/10, relativa
a informe Ramsar, que formula el diputat Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds.

Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, com vostè sap
l’Albufera de Mallorca és un zona humida d’importància
internacional i com a tal va ser inclosa dins la protecció del
Conveni Ramsar des del mateix moment que s’hi va adherir
l’Estat espanyol l’any 1982. Com també sap des del conveni,
preocupats pels efectes de la construcció d’un camp de golf
enviaren una emissió d’assessorament sobre el compliment del
tractat la qual ha emès un dictamen molt contundent en el qual
s’afirma que Son Bosc forma part de l’ecosistema de s’Albufera
i exigeix del Govern, del Parlament mesures de protecció.

De fet, l’emissió recomana la immediata derogació de la llei
simular sobre Son Bosc, de fet el nostre grup ja ha presentat una
iniciativa en aquest sentit, però també demana que s’aprovi un
pla d’ordenació de recursos naturals de la zona, que s’ampliï el
parc natural, així com uns efectes sobre la ZEPA i el LIC. Per
tot això, li deman una valoració d’aquest informe i quines
actuacions pensa dur a terme.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament hi ha
hagut un informe jo crec que molt clar i contundent del conveni
Ramsar. El primer de tot, dir que el Conveni Ramsar és, perquè
se n’adoni la cambra, tan important com el Protocol de Kioto a
nivell de canvi climàtic, i aquest informe, que es va fer en una
missió internacional que es va desplaçar a Mallorca, diu que la
zona de Son Bosc és part integral de l’ecosistema de l’Albufera
i que la construcció d’un camp de golf o qualsevol projecte
semblant que alteri aquests terrenys s’ha de desestimar
definitivament. També comentava que les afeccions a la
hidrologia i a importància de la fauna i la flora es veurien
afectades per aquest projecte. Les indicacions que fa aquest
informe tant al Govern estatal com al Govern autonòmic és de
desestimar definitivament el projecte, integrar la zona de Son
Bosc al parc natural, acabar la protecció de la ZEPA i fins i tot
iniciar una protecció en figura de LIC, és a dir, de Lloc d’Interès
Comunitari. 



5252 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 7 de desembre del 2010 

 

La valoració que fa aquest govern? Miri, la valoració és que
aquest informe dóna la raó a la Conselleria de Medi Ambient,
a l’actual equip de la Conselleria de Medi Ambient -i permetin-
me la correcció-, també dóna la raó a tota la comunitat científica
i a les nombroses entitats i associacions internacionals i
nacionals que havien manifestat aquesta preocupació. Per tant,
sortosament li diré -sortosament li diré- que aquests convenis
internacionals protegeixen el patrimoni natural i la biodiversitat
de les nostres illes enfront d’interessos particulars o bé enfront
polítiques que són desfasades i que són pròpies de fe vint o
trenta anys a Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.3) Pregunta RGE núm. 5938/10, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Garcías i Simón, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment en el pagament als pagesos.

Per tant, passaríem a la tercera pregunta RGE núm. 5938,
relativa a compliment en el pagament als pagesos, presentada
pel diputat Sr. Antoni Garcias i Simó del Grup Parlamentari
Socialista. No obstant això, aquesta pregunta no es debatrà atesa
la petició d’ajornament presentada pel Govern mitjançant escrit
5962/10.

I.4) Pregunta RGE núm. 5933/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a retirada de les torres del camp de golf de
Platja d'en Bossa.

Passam, doncs, a la següent pregunta 5933/10, relativa a
retirada de les terres del camp de golf de la Platja d’en Bossa.
La formula la diputada Sra. Marián Suárez del Grup
Parlamentari Mixt.

Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores diputades i
senyors diputats. Sr. Carbonero, avui li demanam per un dels
molts capítols que queden pendents d’aquella construcció de les
autovies d’Eivissa la passada legislatura, que sempre quedarà a
la nostra memòria colAlectiva com això que no s’hauria d’haver
fet i com una icona de la política del Partit Popular. Em
permetrà que en faci un breu recordatori, el projecte de l’autovia
Eivissa-aeroport contemplava l’excavació d’unes trinxeres en
part del seu traçat, unes trinxeres de difícil justificació tècnica,
i que amb el temps es va veure que sí responien a un interès
molt particular que era la construcció d’un camp de golf, que
per cert no tenia ni llicència, per part de les empreses Fiesta
Hotels.

El projecte incloïa el dipòsit temporal de la terra extreta de
les diferents trinxeres a una finca en una àrea de gairebé 30.000
metres quadrats que posteriorment hauria de ser traslladada a les
corresponents pedreres. L’ocupació final va afectar una
superfície deu vegades superior a l’establerta, i la terra
dipositada va estar al voltant dels 400.000 metres cúbics.
Aquesta situació, que va ser denunciada mentre es duia a terme,
no va provocar cap reacció per part del Govern del Partit
Popular que en aquell moment tenia al poder. 

Sentències judicials han demostrat que efectivament hi va
haver un pacte entre les empreses adjudicatàries de l’autovia i
l’empresa Fiesta Hotels per tal que aquesta darrera pogués fer
ús d’aquestes terres i varen ser dipositades a les finques
esmentades. Tant el conseller, Sr. Carbonero, com el director
general d’Obres Públiques han explicat públicament en
nombroses ocasions que s’havia demanat a l’empresa
adjudicatària la retirada d’aquestes terres i que s’hi havien
negat. L’auditoria encarregada pel Govern incideix i confirma
tots aquests extrems que nosaltres comentam ara.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

A les darreres declaracions que va fer vostè, Sr. Carbonero,
a la seva visita a Eivissa va comentar que efectivament el
Govern s’encarregaria de la retirada d’aquestes terres i que hi
havia diferents fórmules possibles. Volem, amb aquesta
pregunta, saber si ens podria actualitzar la informació i sobretot
voldríem saber quan podrem veure que aquestes terres deixaran
d’estar on mai no haurien d’haver estar i seran duites a les
pedreres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Sr. Conseller, Sr. Carbonero, té la
paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, Sra. Suárez,
l’explicació que vostè ha fet a la pregunta m’estalvia una part de
la contestació.
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Per tant, li diré que efectivament com vostè ha dit el Govern
ha requerit de manera reiterada al concessionari, a
l’adjudicatari, que retirin les terres. S’ha iniciat, de les dues
fórmules que vostè ha dit i efectivament les vàrem estudiar les
dues, s’ha iniciat el procediment d’execució de fiança, de la
fiança que va depositar en el seu dia el contractista, per un
import de 2.669.000 euros per tal de fer front a la despesa de la
retirada de les terres que cubiquen 330.000 metres cúbics. S’ha
establert un termini perquè el banc avalador pagui la fiança que
acaba dia 20 d’aquest mes. L’adjudicatari ha solAlicitat davant
el jutjat la paralització cautelar d’aquesta mesura, que ha estat
desestimada. Per tant, té fins dia 20 per retirar les terres i diu ara
que presentarà, abans que acabi aquest termini, un pla
d’evacuació d’aquestes terres. 

Veurem, Sra. Diputada, com acaba aquesta obra, però el que
és segur, li puc assegurar que les terres es retiraran. És increïble,
vostè també ho assenyalava, que aquestes terres, el mateix que
passa amb els drenatges, no haurien d’existir. D’acord amb
l’auditoria tècnica i econòmica que tots vostès tenen, el traçat de
l’autovia s’hauria d’haver fet en superfície, sense soterrar, amb
molt menys cost, menys impacte i les terres no haurien anat ni
a l’empresari ni al contractista, les terres per a qui les treballa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 5937/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a foment del comerç urbà
i rural a les Illes.

La següent pregunta, RGE núm. 5937/10, és relativa a
foment del comerç urbà i rural a les Illes. La formula la
diputada Sra. Margalida Mercadal del Grup Parlamentari
Socialista.

Sra. Mercadal, té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents. Jo crec
que és una opinió compartida que el foment del petit comerç,
anomenat petit comerç, que està compost pel comerç urbà i el
comerç rural juga un paper importantíssim a la nostra comunitat
i de fet hi ha un gran debat sobre el grau d’implicació que hi
hauria d’haver per part de les diferents administracions,
compartit amb la iniciativa privada, per a l’impuls necessari a
aquest sector. És per aquest motiu que li vull demanar a la Sra.
Consellera de Comerç, Indústria i Energia si ens pot explicar
quines són les mesures que porta a terme el Govern per tal de
fomentar aquest comerç urbà i rural al conjunt de les nostres
illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Sra. Vives, té la paraula.

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

Molt bon dia, senyores i senyors diputats. Sra. Presidenta.
Sra. Mercadal, moltes gràcies. Des de la conselleria som
perfectament conscients que el sector comerç no passa
precisament per un bon moment, de fet és un dels colAlectius que
més pateix la prudència del ciutadà davant l’hora de consumir.
La crisi ha implicat que les famílies estalviïn més i consumeixin
menys. Per tant, des de la conselleria, al marge d’aquest fet
puntual, hem pres tota una sèrie de mesures al llarg d’aquesta
legislatura, la més important de les quals -com vostès saben- és
la modificació de la Llei de comerç a la qual s’ha intentat
afavorir, i s’ha afavorit, el comerç urbà i de proximitat i ha
permès regular el sector i adaptar-lo a la directiva de serveis, a
la directiva europea.

També s’han signat convenis amb els consells de Menorca
i d’Eivissa per tal de desenvolupar el seu respectiu pla director
sectorial d’equipaments comercials i així impulsar els sectors de
comerç de les diferents illes. 

Les ajudes dirigides al sector de comerç i serveis per a la
millora d’equipaments i infraestructures han suposat, i ho he
mirat des del 2007, al conjunt de les Illes, una inversió de més
de 45 milions d’euros dels quals la conselleria n’ha
subvencionat 8. També les ajudes per a millores a àrees
comercials municipals en el conjunt de les Illes ha suposat una
inversió de 21 milions d’euros dels quals des de la conselleria,
des del Govern, se n’han subvencionat 14. 

La línia d’ajudes, aquesta molt concreta, a Banyalbufar i a
Estellencs, que va ser una actuació puntual i directa, com a
reacció al tancament de la carretera per tal de compensar les
pèrdues en aquests establiments. 

La línia de préstecs de circulants, que són subvencions a
petites i a mitjanes empreses i també a microempreses que
tenguin aprovades operacions financeres regulades per decret.

El projecte Comerç ExcelAlent és una altra de les línies que
tenim i que desenvolupam des de l’IDI, que consisteix en la
implantació de normes de qualitat en el petit comerç i a partir
d’enguany també s’ha fet extensiu als mercats municipals i a les
botigues. 

Programes de disseny per millorar, precisament, el disseny
dels comerços i de les petites i mitjanes empreses i la
dinamització del comerç a través de la colAlaboració amb
associacions, fundacions, etc., per tal de dur determinades
campanyes endavant per millorar les vendes.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Vives, gràcies. Sra. Mercadal?

I.6) Pregunta RGE núm. 5943/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a programes de tecnificació
esportiva a Eivissa.

La següent pregunta RGE núm. 5943/10, relativa a suport a
programes de tecnificació esportiva a Eivissa, presentada per la
diputada Sra. Catalina Palau del Grup Parlamentari Popular no
es debatrà atesa la petició d’ajornament presentada pel Govern
mitjançant escrit 5962/10.

I.7) Pregunta RGE núm. 5945/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aportacions al Pla insular
de cooperació de Menorca per a l'any 2011.

Passam, doncs, a la pregunta RGE núm. 5945/10, és relativa
a aportacions al Pla insular de Cooperació Menorca per a l’any
2011. La formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes del
Grup Parlamentari Popular.

Sra. Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, pot vostè confirmar o desmentir la informació que
s’ha filtrat a la premsa que el Govern no aportarà ni un euro al
Pla insular de Cooperació de Menorca? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Qui demana la paraula per respondre? El Sr.
Vicens. Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, supòs que vostè es
refereix al Pla insular d’obres i serveis, que sempre es feia una
colAlaboració des del 2004. Doncs, en principi li he de dir que
per al 2011 no s’ha redactat el projecte de pressupost, com vostè
sap, i per tant per ara desconeixem si hi haurà partida
pressupostària per a això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Sugrañes?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sr. Conseller, moltes gràcies. En comptes de donar claredat,
com sempre -com sempre- ens du pel camí de l’ambigüitat
calculada; o sigui, avui els diputats d’aquesta cambra encara no
sabem els comptes de l’any que ve ni de què disposaran els
nostres ajuntaments. Miri, li faré una confessió, estam molt
preocupats, cada dia ens aixecam amb una noticia negativa i
veiem que els que tenen responsabilitat de governar no encerten
gens ni mica en les seves polítiques erràtiques i molt

contradictòries. La crisi que el Partit Socialista va negar durant
massa temps des del Govern central arriba ara a les institucions
amb totes les seves conseqüències: retalls a les inversions de
l’Administració central, baixada d’ingressos a tots els nivells de
l’administració, prohibició a les entitats locals d’endeutament.

Els diputats de l’oposició en aquesta cambra encara no
sabem ni coneixem les previsions del pressupost de l’any que
ve, una opacitat que no ajuda a generar confiança. De moment
tampoc no sabem si hi haurà cap euro -com ha dit vostè- per als
ajuntaments, per ajudar els ajuntaments. 

Miri, aquest no és el programa o el panorama que ens varen
vendre en començar la legislatura. Què s’ha fet del pacte local?,
que s’ha fet del nou marc de finançament local que amb tanta
fermesa ens va presentar el conseller de Presidència?, què
podem esperar del règim especial de Balears?, què ens pot dir
-hi insistiré- sobre els comptes generals de l’any que ve? 

Jo li ho diré, Sr. Conseller, el panorama que ens envolta... i
em cenyiré a Menorca, que és l'illa més perjudicada, tenim dels
90.000 censats a l’illa, que a més a més no és una xifra
totalment real, més de 7.000 a l’atur. Avui ens despertam amb
una notícia que diu que més de 1.000 persones es queden sense
els 426 euros. 12.000 jubilats i pensionistes, més de 5.000
funcionaris, 3.000 menors d’edat en edat escolar, un nombre
important d’universitaris fora de l’illa, una balança fiscal
negativa, tenim la construcció i tota la indústria auxiliar aturada
per la crisi, el camp que no paga per ensurts...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes. 

LA SRA. SUGRANES I BARENYS:

En definitiva...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

En definitiva, Sr. Conseller, no pot ser que a aquestes
alçades ... 

(Tall de veu a causa de tall del micròfon)

...a fer. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputada, a part d’aquest
míting que ens ha ofert ara mateix, jo li continuo dient el
mateix. El 2009 hi va haver uns 300.000 euros per a Menorca
per al Pla d’obres i serveis. El 2010, el pressupost, que no el
vaig elaborar jo, sinó el meu antecessor, ja no va posar partida
pressupostària en aquesta partida, no n’hi havia cap, el que
passa és que sí he pogut arreglar una modificació pressupostària
a finals d’any d’uns 166.000 euros per al Consell de Menorca i
el mateix li dic per al 2011. És a dir, ara mateix no hi ha partida
pressupostària, tal vegada hi podrem dedicar alguna cosa, però
això s’haurà de veure i faci’m el favor de pensar amb les
restriccions pressupostària, Sra. Diputada, no em faci aquí un
discurs com si res passàs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.8) Pregunta RGE núm. 5940/10, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a fons de l'Arxiu del Regne
de Mallorca.

La següent pregunta RGE núm. 5940/10 és relativa a fons de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, la formula la Sra. María Luisa
Morillas del Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Morillas, té la paraula.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señoras
diputadas y señores diputados, mi pregunta es para el Sr.
Conseller de Educación y Cultura. 

Hace casi 160 años que el Archivo del Reino de Mallorca
fue integrado en el sistema estatal de archivos gracias a las
gestiones del archivero menorquín Josep Maria Quadrado que
impidió de esta manera la segregación de sus fondos
archivísticos convirtiéndose desde entonces en un
importantísimo depósito documental de la historia de las Islas
Baleares. 

Es obligación de su titular, es decir del Gobierno de España,
como de sus gestores actuales, el Govern de les Illes Balears,
que este importante legado sea custodiado en las mejores
condiciones para ser trasmitido a las generaciones futuras.

Sr. Conseller de Educación y Cultura, ¿cuál es la situación
actual del fondo archivístico y cómo se encuentra el estado de
las obras que se realizan en el edificio que tiene que albergar el
Archivo del Reino de Mallorca?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ha parlat clarament
sobre en què consistia els dipòsits de l’Arxiu del Regne de
Mallorca i la importància que té per a tots nosaltres. No entraré
en aquest tema, però sí li diré com estan les dues actuacions que
es fan al mateix temps. 

En primer lloc, tota la documentació que hi havia dins
l’Arxiu del Regne de Mallorca s’ha dipositat en colAlaboració
amb la Conselleria de Presidència a un edifici del Parc BIT, allà
dins hem pogut dipositat tot el material. Això suposa que tenim
7.500 metres lineals per a lligams, carpetes, volums, pergamins
i biblioteca auxiliar. A més, s’ha disposat d’un espai d’uns 300
metres on hi ha tota la part -diríem- d’administració, direcció,
serveis i sobretot també consultes per part dels estudiosos que
van a consultar el fons de l’arxiu.

Es va obrir ja als estudiosos la setmana passada i a partir del
mes de gener ja es tendrà obert matí i capvespre, cosa que en
aquest moment només es fa el matí. Això de cara a tenir ben
guardats tots els documents que hi ha dins l’arxiu el temps que
es facin les obres, evidentment, unes obres que ja han començat
i que han suposat el desmuntatge i la posterior demolició de part
de l’edifici de la Casa de Cultura de Palma amb un pressupost
del ministeri de 13,3 milions d’euros i que s’ha d’executar en
trenta mesos. Aquest és un projecte ambiciós i l’únic que
quedarà de l’edifici actual és el projecte de l’arquitecte Sergio
de Miguel i la façana de l’actual edifici. Això suposarà que hi
haurà dos edificis, que suposà dos... 7.470 metres quadrats dels
quals 20.000 metres lineals seran per a prestatgeries i 200
metres per restauració d’aquesta documentació.

El primer edifici, que és la part que dóna al carrer Llull, es
convertirà en un edifici d’acollida i sala d’actes i exposicions i
el segon, que estarà més enrere unit per una passarelAla alta, serà
el centre neuràlgic del museu on hi haurà els estudiosos i on hi
haurà tots els dipòsits.

Aquesta és la situació, supòs que aquest mes farem una
visita per veure les obres de l’edifici, com es duen a terme, com
hem fet fa pocs dies la visita a les instalAlacions que acullen tota
la documentació del Regne. Per tant, crec que estam en una
situació d’impasse, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

Sra. Morillas, no vol fer ús de la paraula.
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I.9) Pregunta RGE núm. 5942/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accés a l'hospital de Son
Espases.

Passam idò a la següent pregunta, RGE núm. 5942/10,
relativa a accés a l’hospital de Son Espases, formulada per la
Sra. Margalida Cabrer del Grup Parlamentari Popular.

Sra. Cabrer, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, quina
opinió li mereix, al Sr. Conseller de Medi Ambient, l’impacte
mediambiental, visual i sonor del pont que dins l’entorn de La
Real, que tapa la panoràmica de la Serra de Tramuntana,
construeix el consell insular per accedir a Son Espases? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com sap, les
infraestructures d’accés a l’hospital de Son Espases són
competència del Consell de Mallorca i són planificades i
executades pel departament de carreteres. És de preveure que
s’han fet per tant amb la normativa vigent com no pot ser d’una
altra manera i adequada a la difícil ubicació que té aquesta
hospital, de tal manera que segur que arreglaran els problemes
de mobilitat per a l’accés. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, li he de dir que
són uns falsos progressistes. Han tengut quatre anys per fer una
solució i resulta que ens presenten un scalextric tipus disseny
Dragon Khan de Port Aventura amb un impacte mediambiental
que ningú no posa en dubte, però a més, Sr. Conseller, utilitzen
triquiñuelas legals per exonerar-lo d’estudi d’impacte
ambiental. Es rubrica el pont com a millora de la carretera de
Valldemossa, i vostè l’exonera d’estudi d’impacte ambiental. Fa
com la Sra. Rosselló, l’antiga consellera verda de l’anterior
pacte d’esquerres, que va exonerar d’estudi d’impacte ambiental
el desviament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...de Petra del tren de Manacor i ara que vostès tornen a
governar fan exactament el mateix. Es tornen color de ciment.
Tothom té els pèls drets i sobretot perquè ho fan els que tantes
lliçons mediambientals donaven quan eren a l’oposició i que
tantes traves varen posar a l’anterior govern.

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, entenc que estiguin nerviosos, Sra. Presidenta. Miri, el
Partit Popular està molt orgullós de Son Espases on vostès es
fan tantes fotografies, com està molt orgullós del model de
carreteres que varen fer. L’scalextric representa el model de
carreteres del pacte de progrés 2007-2011, fora transport públic,
més cotxes, més renou, més embussos i una solució que ningú
no construeix en ple segle XXI. Això sí que són polítiques de fa
trenta anys...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, Sr. Dalmau.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...Sr. Conseller, això sí que són polítiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

...de fa trenta anys, no com... aquests scalextrics que tothom
suprimeix a la resta d’Europa. 

Sr. Conseller, per acabar, li he de dir que qui estima
Mallorca no fa scalextrics.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Cabrer, amb el seu currículum
la veritat és que no sé per on començar, li dic la veritat, no sé
per on començar. Per tant, miraré de ser el més objectiu
possible.

Miri, el primer que li he de recordar és que els que varen
posar la ubicació de Son Espases on està varen ser vostès i
haurien d’haver pensat, senyors dels Partit Popular, amb els
accessos, això per començar. De tota manera, em sorprèn
moltíssim, de la qual cosa me n’alegro també, la seva
preocupació per l’impacte ambiental i per l’impacte paisatgístic
i fins i tot sonor que té vostè ara mateix pel tema de les
carreteres i dels accessos. El que no entenc és com no tenia
vostè aquesta mateixa preocupació quan va esquarterar Mallorca
i Eivissa amb autopistes, rotondes elevades, ponts desmesurats,
vials desproporcionats, etc., o quan tenia 50.000 persones que
es manifestaven per Palma per l’impacte ambiental...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Cabrer.

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

...que vostè feia. 

Per tant, és increïble. Ho dic perquè els ciutadans podrien
pensar que vostè frega la hipocresia més absoluta amb aquesta
pregunta, la veritat, però bé, li recordaré també, Sra. Cabrer, que
la paraula scalextric precisament es va posar de moda quan
vostè feia tot això, quan vostè i el Sr. Matas cimentaven tota
Mallorca. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.10) Pregunta RGE núm. 5946/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carmen Llinàs i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació al
maltractament d'unes dones a un pis d'acollida.

Passam a la següent pregunta RGe núm. 5946/10, relativa a
actuacions en relació amb el maltractament d’unes dones en un
pis d’acollida, la formula la Sra. Isabel Llinás del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Llinás, té la paraula.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, esper que a mi la consellera a la qual formul la
pregunta sí que em respongui la pregunta que jo formul, no com
altres consellers que no responen les preguntes de l’oposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinás. Faci la pregunta que ha de fer.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, presidenta. Dia 17 de juliol quatre dones anaren a
la Policia Nacional a denunciar uns fets, uns fets molt greus,
declararen que estaven acollides en un pis gestionat per la
Federació de gais, lesbianes i transsexuals de les Illes Balears,
amb un import anual de quasi 100.000 euros, i que estaven
essent humiliades, que tenien mancança d’aliments, elles i els
seus fills, i des de llavors ençà han passat 147 dies, des
d’aquesta denúncia feta. 

El Grup Parlamentari Popular voldria saber quines són les
actuacions que ha fet la consellera d’Afers Socials des que va
conèixer aquests fets. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. Sra. Consellera, té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i totes, efectivament la
federació que comenta a la pregunta va rebre una subvenció, via
ordre de subvenció publicada el 30 de desembre del 2008, se li
va assignar l’11 de maig del 2009. Vàrem tenir la primera
queixa que possiblement en aquest pis d’acollida de dones en
situació de risc hi podia haver certa negligència el 17 de juny i
el 17 de juny va ser per via sindical. Varen venir els
representants sindicals acompanyats dels treballadors, no de les
dones, dels treballadors, explicant possibles negligències.
Davant aquesta situació que tenia més a veure en temes d’espai
que de maltractaments verbals es va aconsellar que s’havia de
fer una denúncia formal a qui té les competències en temes de
supervisió i d’inspecció i es va enviar verbalment i per escrit al
Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca ens costa que dia
1 de juliol fa la inspecció. 

Després un grup de dones varen presentar demanda per
escrit i petició d’entrevista amb la consellera, jo mateixa, dia 27
de juliol i dia 9 d’agost se les rebia amb la posterior
colAlaboració per la recolAlocació d’aquestes dones que no volien
continuar al pis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Llinás.
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LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, per la resposta, Sra.
Consellera, però vostè m’acaba de reconèixer que des del juny
els sindicats li varen fer arribar que aquest pis no funcionava
com pertocava, però també hem sentit declaracions que els
sindicats li varen comunicar a finals de l’any 2009 que aquest
pis no anava com tocava, que aquesta gestió no funcionava com
tocava. 

Per què, si ja tenia coneixement que aquest pis o aquest
servei que donaven no funcionava com tocava, es va continuar
donant la segona part de la subvenció, que eren 33.000 euros
més? Per què es dóna la gestió d’un pis d’acollida per a dones
maltractades o en situació de risc d’exclusió social a una entitat
sense cap tipus d’experiència en aquestes àrees? Per què si hi ha
entitats com Creu Roja, Càritas i moltíssimes d’altres que tenen
una experiència i una solvència fora de tot dubte amb la qüestió
de serveis d’aquest tipus es dóna a una entitat creada just dos
mesos abans? Per què es donen doblers públics per
subvencionar serveis a entitats privades quan les institucions
públiques com són el Govern, els consells i els ajuntaments
tenen una xarxa de serveis excelAlent en aquestes àrees?

Sra. Consellera, els fets són molt greus, vostè mateixa així
ho ha reconegut. Aquestes dones i els seus fills...

LA SRA. CONSELLERA:

Gràcies.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

....ja havien patit suficient i ara els demanam que els pugui
compensar. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Santiago, té la paraula.

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

Efectivament, és més d’una pregunta, més que de les que se
m’han formulat, no sé si les podré contestar totes, però ho
intentaré.

Per què no es va donar a Creu Roja, Càritas, etc.?, perquè no
es varen presentar a l’ordre de subvenció per gestionar aquests
pisos. Si estam d’acord amb la xarxa pública? Completament
d’acord amb la xarxa pública, de fet en aquesta legislatura,
aquesta xarxa pública d’atenció a les dones maltractades i a les
dones amb risc, sobretot a les dones maltractades, ha quedat de
manera definitiva -diguem- ja estabilitzada gràcies a la gestió
que ha fet aquest govern perquè en aquest moment sí, depenien
fins a la legislatura anterior... fins a la legislatura anterior...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

...depenien de convenis amb entitats i en aquest moment són
dependents d’una fundació pública, per tant, major...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Llinás.

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

...major estabilitat que en la legislatura anterior, sí, senyora
parlamentària, major estabilitat que en la legislatura anterior.

En el tema concret... jo li contest totes les preguntes que ella
m’ha formulat, Sr. Rodríguez, perquè més estabilitat (...) tenim
una llei pendent, que vostè crec que és la secretaria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera, se li ha acabat el temps.

I.11) Pregunta RGE núm. 5939/10, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del
FOMIT.

Passam ara a la següent pregunta relativa a convocatòria del
FOMIT que formula la diputada Sra. Cristina Rita del Grup
Parlamentari Socialista.

Té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats i
senyores diputades, una resolució de la Conselleria de Turisme
de dia 20 d’agost del 2010 va convocar per a aquest any en curs
una línia de finançament en moltes bones condicions perquè
eren préstecs bonificats a administració locals i consorcis de les
Illes Balears que a més servia per..., perdó, que era una línia de
finançament també en càrrec al Fons Financer de l’Estat per a
la Modernització de les Infraestructures Turístiques, FOMIT. 

A la vegada aquesta ordre també regulava la competència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, una mica de silenci, per favor.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... de la comunitat autònoma respecte a la gestió dels
préstecs per atendre els plans de renovació de destins madurs.
Com que el termini de presentació d’aquesta convocatòria era
el 30 de novembre volíem demanar a la consellera de Turisme
i Treball que ens digués quina ha estat la resposta dels municipis
de les Illes Balears a la convocatòria d’aquest FOMIT. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Barceló, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Diputada, senyors diputats, la resposta
en torn al que és la convocatòria del Fons Financer de l’Estat
per a la modernització de les infraestructures turístiques per a
l’any 2010 ha tingut molt bona acollida. Passam a tenir una
petició de finançament per invertir ja en millora de les
infraestructures turístiques de 36,5 milions d’euros. Per tant,
una xifra important sobretot quan l’any 2008, la darrera
convocatòria, les Illes Balears varen demanar 2,8 milions
d’euros. Per tant, passam de 2.800.000 euros a 36.500.000
euros.

Com es composen aquestes peticions? Evidentment dins
aquests 36 milions i mig, hi ha 25 milions del Consorci Platja de
Palma i després hi ha ajuntaments com l’Ajuntament de Maó
amb una petició d’1,6 milions d’euros, l’Ajuntament de Sant
Josep de la Talaia amb 3.600.000 euros, l’Ajuntament de Sant
Llorenç des Cardassar de 309.000 euros i l’Ajuntament de Santa
Eulària del Riu amb un projecte de 6 milions d’euros.

Per tant, tenim... i aquests municipis han fet una passa per
invertir en infraestructures turístiques, per fer-ho d’una manera
immediata i per tant, evidentment és una bona eina com per no
només activar economia ens uns moments difícils
econòmicament, sinó a més fer-ho sobre tot el que és l’activitat
turística que evidentment també és important. Per tant, un bot
quantitatiu vertaderament important de 2,8 milions d’euros a
36,5 milions d’euros en aquesta convocatòria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Rita vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Consellera. Coincidim amb vostè, nosaltres
coneixem el projecte de Maó, que es titula “un port dins la
ciutat” i que va dirigit a millorar sectors urbans de les seves
places turístiques, per poder consolidar la ciutat com a atractiu
turístic i també el port com a elements primordials, és a dir, el
cor històric i el port. També coincidim que en un moment com
aquest de crisi econòmica en què tan difícil és invertir per part
de l’ajuntament, aquesta, efectivament, és una bona oportunitat
perquè els ajuntaments puguin millorar el seu entorn.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.12) Pregunta RGE núm. 5944/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a restriccions econòmiques i socials
impulsades per la Unió Europea.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 5944/10,
relativa a restriccions econòmiques i socials impulsades per la
Unió Europea. La formula el diputat Sr. Francesc Fiol del Grup
Parlamentari Popular.

Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
membres del Govern. Des del maig hem seguit amb
preocupació i interès les retallades imposades per la Unió
Europea, pels nostres socis de l’eurozona, que arribaven a
Espanya i naturalment també a les Illes Balears. El maig va ser
un retall important en moltes inversions en infraestructures,
també a les nòmines del sector públic, també aquest mateix
Parlament es va aplicar aquesta norma, etc.

Ara, la setmana passada assistim amb sorpresa o amb una
relativa sorpresa a una nova sèrie de retallades. Es parla de la
privatització, en part, del sistema aeroportuari espanyol, que
enfora queda el somni de la cogestió, vistes les promeses que es
fan en aquest moment; la privatització de les apostes de l’Estat;
i altres decisions que naturalment es van anunciant en la línia de
retallar el sector públic.

BrusselAles cada vegada ens imposa retalls més difícils de
contenir i de suportar per reduir els dèficits. No sabem la
setmana que ve quines seran les decisions per impedir que es
rescati l’economia espanyola i què ens exigiran els nostres socis
per poder continuar funcionant d’una forma més o menys
autònoma dins el nostre sistema econòmic i financer.

Totes aquestes decisions, senyores i senyores diputats,
membres del Govern, tenen un impacte innegable als comptes
públiques, s’ha vist que és així, i si ho afegim a més a la caiguda
de la recaptació, d’una forma molt més notable. Jo li deman al
Govern quines són les previsions d’impacte, sobretot a
l’economia, no només de les Illes Balears, sinó molt
especialment a la del sector públic de les Illes Balears, que
aquestes mesures tenen.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les mesures que es
prenen a la Unió Europea afecten, tant per bé com per mal, totes
les comunitats autònomes. I evidentment tot aquest tipus de
noves mesures que es posen, que arranquen des del mes de
maig, però que s’han anat modulant els darrers mesos,
evidentment tenen un impacte sobre l’economia pública de totes
les comunitats autònomes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em queix com tantes altres vegades
d’aquest sistema abusiu de contestar les preguntes que es fan,
per parlar a la rèplica quan jo ja no podré dir res...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, això és el Reglament. Faci la pregunta...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No, això no és el Reglament, això és, amb tots els meus
respectes, una utilització del Reglament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol!

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Molt bé. Jo li deman, Sra. Presidenta, al Sr. Conseller que
m’expliqui quin impacte tendran a l’economia de les Illes
Balears les decisions de BrusselAles i em contesta que les
mateixes que a la resta de comunitats perquè afecta tota
Espanya. 

Gràcies per l’obvietat, Sr. Conseller!

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Manera, té la paraula.

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

Però, Sr. Fiol, la seva pregunta no és exactament aquesta.
No, vostè parla de les mesures en general, parla fins i tot de
problemes de l’economia espanyola. Sí, jo he llegit la seva
pregunta, Sr. Fiol, però vostè...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci per favor!

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

Sr. Fiol, vostè ha fet una intervenció, en el seu argumentari
per fer la pregunta, m’ha fet una sèrie d’afirmacions que no
tenen res a veure amb el que em demana, res, no, no tenen res
a veure, perquè vostè es fica amb les mesures de l’economia
espanyola i diu que es rescatarà l’economia espanyola, ho ha
dit, parla de la cogestió aeroportuària, parla d’un caramull de
coses, molt comú en vostès, en lloc de demanar una cosa
concreta fan un totum revolutum, i ja veurem què surt. Ho fan
sempre, Sr. Fiol! I en el camp econòmic són experts a fer les
coses així!

Li contest concretament...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, silenci per favor!

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

Li he dit abans, Sr. Fiol. Quan vostès parlen, jo els escolt,
quan parl jo sempre s’esvaloten, posin-se tranquils! Jo el que li
dic, Sr. Fiol, és que les mesures que es posen des d’Europa
afecten per igual totes les comunitats, perquè totes elles s’han
d’ajustar a un determinat dèficit, i això implica un seguit
d’ajustaments pressupostaris. Les seves del Partit Popular
exactament igual que la resta. El Consejo de Política Fiscal y
Financiera està cansat de donar recomanacions a totes les
comunitats autònomes per igual. I això afecta la inversió
pública, Sr. Fiol, jo l’altre dia vaig tenir una intervenció, a
petició de vostès, i vaig dir que la inversió pública a Balears es
restringirà l’any 2011 per mor d’aquestes mesures. Jo ho vaig
dir aquí, en aquesta palestra. I vàrem dir que es farien un seguit
d’ajustaments pressupostaris, com s’han fet durant tot el 2010,
323 milions d’euros que, per cert, vostès no varen voler votar.
Vostès no varen voler votar aquestes mesures! Sí, Sr. Fiol,
perquè ens demanen austeritat i després ens demanen més
despesa- La posició absolutament incoherent és la seva!

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Manera.
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I.13) Pregunta RGE núm. 5941/10, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment dels acords adoptats pel Ple
del Parlament per part del Govern de les Illes Balears.

La darrera pregunta és la RGE núm. 5941/10, relativa a
compliment dels acords adoptats pel Ple del Parlament per part
del Govern de les Illes Balears. 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,
ahir vàrem assistir a un acte on vàrem escoltar sobretot una
paraula: “consens”. El vàrem escoltar amb molta atenció i
cregui’m que ens va costar després de la brillant intervenció del
delegat del Govern, amb un discurs institucional d’alçada i un
discurs al qual tots ens podíem acollir; però, així i tot, el vàrem
escoltar.

Aquesta, jo diria que ha estat una legislatura marcada
sobretot per l’incompliment dels acords parlamentaris. Una
actitud, jo diria de menyspreu cap a un partit que representa un
47% dels ciutadans, però sobretot menyspreu cap al que
significa aquest parlament, amb una falta de voluntat per part
seva de comparèixer a donar explicacions en aquest Parlament,
tres vegades en aquest període se li ha demanat. Però sobretot
amb greus incompliments que partien també del consens, com
un que li llegiré: “Mentre existeixi una situació de crisi
econòmica, el Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d’Economia i Hisenda a comparèixer cada període de sessions
davant aquest parlament”; per consens, i no ha comparegut.

Ens agradaria saber, en aquest cas, quin grau de compliment
han de tenir els acords parlamentaris per a vostè, Sr. President?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, la pregunta del Sr. Pastor s’ha escoltat amb
respecte. Deman el mateix!

Sr. President, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. Pastor. Jo crec que aquesta legislatura serà
especial pel gran grau d’acord que hi ha hagut dins aquest
Parlament. Pens que és totalment a l’inrevés del que vostè
pensa, i són xifres objectives, crec que és bo de fer treure les
xifres de les coses que s’han acordat. Jo estic disposat a parlar-
ne...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra!

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

En segon lloc, crec que també són xifres objectives que
aquesta legislatura es caracteritzarà per ser la legislatura en què
el president ha comparegut més vegades en aquest parlament.
També crec que són xifres objectives, per tant, no hi ha cap
problema per analitzar-les.

Quant als acords, efectivament, jo crec que hi ha un alt grau
de compliment, sense perjudici que segurament no està complit
tot i segurament no s’ha complit tot allò a què vostès donen
prioritat. Per tant, aquesta és la situació, però crec que sí hi ha
un gran esforç per intentar complir els acords del Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Miri, Sr. President, i no s’ho agafi malament, jo crec que a
vostè ja li costa venir al Parlament, ve de molta mala gana.
Vostè i el seu Govern viuen més preocupats del que diu el
nostre president fora d’aquest parlament del que li dic jo aquí.
Vostè pareix que no vol debatre amb mi. En el debat de la
comunitat ja no volia debatre i al final ho va haver de fer. Vostè
està més preocupat de l’aparcament del Parlament que dels
acords d’aquest propi parlament...

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

I vostè té una obligació, vostè té l’obligació de complir i fer
complir als membres del seu govern els acords d’aquest
Parlament. Vostè està esgotat i es pensa que ha acabat la
legislatura, li queden cinc mesos molt importants per als
ciutadans. Animi’s, Sr. President! Li costa, però està en minoria
perquè vostè s’ho ha cercat.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Pastor. Veig que el
tema dels acords no era la principal preocupació, la principal
preocupació era com m’enflocava una mica de míting.

Miri, Sr. Pastor, jo venc aquí i debat amb vostè, no tenc cap
problema. A mi no em costa venir al Parlament, n’hi ha que sí
que els ha costat molt venir al Parlament, però jo no, jo no tenc
cap tipus de problema per venir al Parlament, a l’inrevés. I
esgotat, no hi estic gens ni mica, però no vull entrar en batalles
estèrils que no condueixen absolutament a res.

Vostè em demanava sobre un tema concret, i a mi me
preocupa efectivament que vostè digui que hi ha una sèrie
d’acords que no es compleixen, a mi me preocupa. De forma
immediata després d’aquesta pregunta, estic disposat a
asseure’m amb vostè, el convid a un cafè, perquè analitzem
totes i cada una de les coses que no s’han complit i mirem
quines d’aquestes coses les podem complir i les podem dur a
terme. El convid tot d’una en acabar aquesta pregunta a fer un
cafè i que parlem dels temes que preocupen als ciutadans i a les
ciutadanes.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

II. InterpelAlació RGE núm. 5606/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb la instalAlació del tramvia al terme
municipal de Palma.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 5606/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular i
relativa a política del Govern en relació amb la instalAlació del
tramvia al terme municipal de Palma.

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

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. El
pasado 4 de noviembre la Conselleria de Medio Ambiente y
Movilidad inserta en el BOIB núm. 160 el anuncio referente a
la información pública del estudio informativo del primer tramo
de la fase 1 del tranvía de la bahía de Palma y del estudio de
impacto ambiental correspondiente, infraestructura que
promueve la empresa pública Tramvia de la Badia de Palma,
SA. El anuncio oficial tiene la firma del director general de
Movilidad, don Antonio Verger Martínez.

Este trámite administrativo de la administración pública que
es preceptivo para cualquier infraestructura pública, expone
oficialmente las intenciones del Gobierno de las Islas Baleares
que en este caso se materializan en una linia de tranvía desde la
plaza de España hasta el Aeropuerto de Son Sant Joan, linea de
tranvía que a pesar de su nombre, “tranvía de la bahía de
Palma”, transcurre sin ver el mar ni la bahía, excepto en los 100
metros de trazado previstos en Can Pastilla. En diversas
ocasiones el conseller de Medio Ambiente y Movilidad ha sido
preguntado en esta cámara, con qué título actúa para efectuar
esta iniciativa, que puede ser loable en su objetivo, pero que el
procedimiento seguido para ello no se adecua a lo que
establecen las normativas y procedimientos de un estado
democrático, donde las competencias de cada una de las
instituciones están definidas por las leyes.

El artículo 70.10 del vigente Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares, atribuye como competencias propias de los
consejos insulares la del transporte terrestre y deseo incidir que
el carácter de la competencia propia nace del mismo Estatuto.
En la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen
local de las Islas Baleares, su artículo 29.2, apartado q), dispone
que los municipios de las Islas Baleares en el marco de las leyes
tienen en todo caso competencias propias en la circulación y
servicios de movilidad y en la gestión del transporte de viajeros
municipal, así como la regulación y ordenación del transporte
de mercancías. Asimismo, el artículo 134 de la Ley 23/2006, de
20 de diciembre, de capitalidad de la ciudad de Palma, establece
que el Ayuntamiento de Palma, de acuerdo con el Consejo de
Capitalidad, puede instar, promover y colaborar en la creación
de infraestructuras de interés para el municipio como carreteras,
puentes, pasos subterráneos o a nivel, lineas de tren, trolebuses,
metros o tranvías, aparcamientos, materia hidráulica, mataderos,
edificios e instalaciones para servicios públicos, etc. Y además,
debe destacarse lo dispuesto en el artículo 135 de este mismo
texto legal, la Ley de capitalidad, en virtud de la cual, la
comunidad autónoma de las Islas Baleares y el Consell de
Mallorca, solicitarán informe previo del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca para cualquier proyecto de creación, o
reforma de grandes infraestructuras que se ubiquen en el
término municipal de Palma, o que parte de las mismas se
asienten o transcurran en el mismo, todo ello sin perjuicio de las
competencias municipales en la materia. 

Resulta evidente, por tanto, que en la promoción de esta
infraestructura de transporte concurren distintos niveles
competenciales, lo que exige que deberían darse los principios
de colaboración y sobre todo, el principio obligatorio de
coordinación. A tal efecto cabe recordar que la coordinación es
obligatoria y la colaboración voluntaria. Es decir, ya que el
artículo 5.2 de la LOTT, la Ley de ordenación del transporte
terrestre, dispone que la Administración del Estado debe
promover la coordinación de sus competencias con las
comunidades autónomas y las entidades locales, estableciendo
en su caso con las mismas, los convenios u otras formas de
cooperación que resulten precisas en orden a la efectividad de
la misma y a la adecuada consecución de los principios
generales relativos a la ordenación y funcionamiento del sistema
de transportes. A esta misma idea responde el transcrito artículo
que hemos leído, 135 de la Ley de capitalidad.
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En fecha indeterminada, puesto que el documento que está
firmado por ambas partes no tiene fecha de firma, se suscribió
un protocolo de colaboración entre el Govern de les Illes
Balears y el Ayuntamiento de Palma para el desarrollo y la
gestión del tranvía de la bahía de Palma, protocolo que no nos
consta que haya sido ratificado por los órganos competentes,
tanto municipales como del Govern de les Illes Balears; es
decir, es un protocolo non nato. El BOIB núm. 34 de 7 de
marzo del 99, inserta el acuerdo del Consejo de Gobierno de 27
de febrero del mismo año, por el que se crea la Sociedad
Tranvía de la Bahía de Palma. Llama la atención que esta
sociedad no tiene para nada en cuenta en su articulado el que
suponemos non nato protocolo de acuerdo entre el Govern y el
municipio de Palma.

Es por ello que puede concluirse que tan sólo el impulso del
Govern, a través de la empresa pública de su titularidad de la
futura implantación del actual proyecto de tranvía en la bahía de
Palma, desconociendo no solo las competencias que el Estatuto
atribuye al Consell de Mallorca en materia de transporte
terrestre en los ámbitos supramunicipales, sino también las
competencias propias que las leyes de régimen local y de
capitalidad confieren al Ayuntamiento de Palma en el desarrollo
de este proyecto en su término municipal.

Hemos dejado claro con nuestro relato hasta ahora, las dudas
que albergan en nuestro grupo sobre el título con que está
actuando la Conselleria de Medio Ambiente y Movilidad en la
implantación del actual tranvía desde Palma hasta el aeropuerto.
El Parlament de les Illes Balears, el 17 de marzo del 2004,
aprobó una proposición no de ley, RGE núm. 2309/03,
presentada por el Grupo PSM-Entesa Nacionalista en la que se
insta al Govern a presentar un plan de actuaciones ferroviarias
que prevean entre el 2004 y el 2012 entras otras, la construcción
de la linea ferroviaria del Llevant que una Palma con el
aeropuerto, playa de Palma, Llucmajor, Campos y Santanyí. 

Asimismo, el Plan de transportes de las Islas Baleares
aprobado en la anterior legislatura, también contemplaba la
posible construcción de un corredor capaç de generar demanda
ferroviària més gran és el corredor Santa Ponça-Palma-
s’Arenal. Les potencialitats reals d’aquest corredor es troben
fortament supeditades al fet que el traçat assoleix un elevat
grau d’inserció urbana. D’altra banda, en el moment d’iniciar
a Santa Ponça l’obra del nou corredor tramviari, aquest
s’hauria d’executar en previsió que en un futur la línia de
ferrocarril pugui continuar el seu traçat fins a Peguera i
Andratx, si els estudis previs de viabilitat així ho determinen.
Respecte de l’enllaç ferroviari a l’aeroport, l’opció que en
principi sembla més adequada és la prolongació d’aquesta
línia tramviària Santa Ponça-Palma-s’Arenal, a causa del seu
favorable cost d’oportunitat, en qualsevol cas seran els
corresponents estudis tècnics els que hauran de determinar el
traçat i la solució operativa més viable, tramvia, soterrament.
En fin, varias.

Como podemos comprobar, ninguna de las dos propuestas,
ni la que aprobó la Comisión de Ordenación del Territorio, en
marzo de 2004, ni la que contempla el Plan de transporte,
responden al proyecto de tranvía que se halla actualmente
sometido a información pública, para conectar la Plaza de
España con el aeropuerto de Son Sant Joan; el primero, porque
se trata de ampliar la actual red ferroviaria que sale soterrada
des de la Plaza de España, y el segundo, porque se trata, como
bien quedó explícito, de un corredor que discurre por la bahía
desde el Arenal de Llucmajor a través de Palma hasta Santa
Ponsa.

Por lo tanto, Sr. Conseller, deje de manifestar, como hace,
que está cumpliendo con el Plan de transporte, porque no es así,
y abiertamente reconozca que el impulso de este proyecto es
suyo exclusivamente. Deje usted de falsear la realidad y diga sin
ambajes, que cree oportuno hacer esta infraestructura porque la
considera necesaria para esta comunidad. Deje, por último, Sr.
Conseller, de invadir competencias de otras instituciones y
respete la legislación al respecto que es muy clara: el ámbito
competencial de cada institución acaba allí donde empieza la
competencia de la otra, y en el caso que nos ocupa, Sr.
Conseller, sin duda el Consell de Mallorca y el municipio de
Palma tienen al menos las que le otorga la ley, que no son
pocas, y además exclusivas, y usted no las ha respetado.

Hay un acuerdo municipal del día 23 de noviembre del
municipio de Palma, que dice: “El Pleno del Ayuntamiento de
Palma lamenta, en cumplimiento del acuerdo del Pleno de 29 de
marzo de 2010, referente al consenso de información
exhaustiva, previa a todos los grupos municipales, en todo lo
relacionado con los posibles modelos de transporte público de
toda la bahía. El Pleno del municipio de Palma exige al Govern
de las Illes Balears la participación de todos los grupos políticos
presentes en el Ayuntamiento de Palma, en función de su
representación municipal, cualquiera de los órganos de decisión
y consulta que afectan al estudio y posibiliten la implantación
del tranvía en el término municipal de Palma, con el objetivo de
garantizar y salvaguardar el futuro económico, financiero y
social del (...) de Palma, de transportes.

El Pleno del Ayuntamiento de Palma, punto 3, exige la
paralización inmediata de todas las actuaciones que lleva a cabo
el Govern de las Illes Balears en el Ayuntamiento de Palma en
relación al estudio, desarrollo y posible interpretación del
tranvía que afecta al término municipal de nuestra ciudad. Y
lógicamente también acuerda enviar, con carácter de urgencia,
los acuerdos adoptados a la Comisión de Medio Ambiente,
como alegaciones a la información pública.

En un ejemplo de responsabilidad política y de cultura
democrática, el director general, el Sr. Antonio Verger, después
del acuerdo adoptado por la Corporación municipal del
Ayuntamiento de Palma, manifestó, y así lo recoge la prensa:
“El director general de Movilidad, Antonio Verger, remarcó
ayer, después del Pleno de cort, que el Govern continuará
impulsando el proyecto del tranvía en cumplimiento del Plan
director sectorial de Transportes aprobado la legislatura
pasada.”
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Yo digo aquí: eso es mentira.

Sólo señalarle que este director general aspira a ser alcalde
de Palma, mire qué respeto le produce a este político los
acuerdos del Pleno de la corporación que él pretende presidir.
¿Mantiene usted, Sr. Conseller, hacia el acuerdo municipal la
misma posición que el director general de Movilidad?

El pasado jueves, el día 2 de diciembre, el Consell de
Mallorca acordó también un acuerdo similar: “El Pleno del
Consell de Mallorca insta al Govern de las Illes Balears la
paralización inmediata de todas las actuaciones que lleva a cabo
en relación con el estudio, desarrollo y posible interpretación
del tranvía en la bahía de Palma.

El Pleno del Consell de Mallorca acuerda instar a las
instituciones oportunas a los efectos de asegurarse una
participación activa en los órganos de decisión y desarrollo de
este proyecto.

El Pleno del Consell de Mallorca acuerda remitir también,
como alegación, estos dos acuerdos”.

¿Va a respetar, Sr. Conseller, los acuerdos que han adoptado
legítimamente, en el ejercicio de sus competencias, el municipio
de Palma el 22 de noviembre y el Consell de Mallorca el 2 de
diciembre o va a continuar usted empecinado en hacer algo que
sólo usted conoce, sólo usted defiende y sólo usted quiere
imponer a los demás a toda costa?

Considero, Sr. Conseller, que de mi intervención han de
quedar dos cosas claras: la primera, que a seis meses del final de
una legislatura no puede ponerse en marcha un proyecto como
este por una minoría política, en contra de la voluntad expresada
mediante acuerdos adoptados por mayorías cualificadas en
instituciones con competencias propias en transporte público.
Segundo, es imprescindible abrir un debate sereno y amplio
para determinar las necesidades del transporte público que en un
futuro precisará la ciudad de Palma.

Mi grupo y yo personalmente aguardamos con interés su
posición al respecto, después de esta exposición motivada que
acabo de hacer.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Té la paraula el Sr. Vicens,
conseller de Mobilitat.

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

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, aquesta interpelAlació del Grup Parlamentari
Popular sembla que és una ocasió per informar dels tràmits i de
les iniciatives, perquè jo entenc que és això que em demanaven,
si s’hagués especificat més el tema competencial li ampliaria
més, però bé supòs que tendré temps després de fer-ho, doncs

per una banda, i també per aclarir també algunes qüestions que,
com he vist, després de la intervenció del Sr. Rodríguez, segur
que són ben necessàries.

La política del Govern en matèria ferroviària es fonamenta
en dues coses, per començar en els objectius estratègics del Pla
director sectorial de transports, perquè és el marc de totes les
iniciatives quant a transport a les Illes Balears, i segona, en les
prioritats establertes també en els acords de govern de la present
legislatura. D’acord amb una cosa i amb una altra, ja sap que el
Govern, Sr. Rodríguez, vostè sap que el Govern va anunciar que
per a aquesta legislatura prioritzaria una sèrie de coses, em
permeti refrescar-les: desdoblament de via entre Inca i S’Enllaç,
que ja està finalitzat; perllongar la línia de tren Manacor-Artà i
la compra de les unitats mòbils corresponent, que ja són en
execució; l’electrificació de Palma, Inca i S’Enllaç i les compres
de les noves unitats elèctriques, que també són execució molt
avançada; perllongar la línia Sa Pobla-Alcúdia, que sap vostè
que es va ajornar i es va substituir per l’electrificació entre
S’Enllaç i Sa Pobla i entre S’Enllaç i Manacor, que també és en
tramitació, i l’ampliació dels tallers i instalAlacions de Son
Rullan, que també són a punt de finalitzar. Entre d’altres, també
hi havia, efectivament, la recuperació del tramvia a Mallorca,
amb el projecte de la badia de Palma.

Del projecte es vol o es volia desenvolupar el primer tram de
la primera fase, que es tracta d’una actuació tramviària entre
Palma, concretament entre l’estació Intermodal fins a l’aeroport,
passant pel Molinar, pel Coll den Rebassa i per Can Pastilla.

Per dur a terme aquestes actuacions, el Govern, per primera
vegada, ha fet un conveni ferroviari, concretament de 443
milions d’euros, per una part, per fer totes les línies de
ferrocarril, i per altra, el futur tramvia o tren lleuger, de què
s’estimen més parlar a Madrid, doncs el futur tramvia a un
primer conveni de 35 milions d’euros, signat el 2009. I anunciat
un protocol per al finançament global del tramvia de 380
milions d’euros.

Pel que fa al desenvolupament del sistema tramviari, que
això entenc que és el que se’m demanava a la interpelAlació,
doncs li resumiré en una sèrie de punts.

Primer punt, què es va fer en primer lloc? Doncs, atendre els
objectius i les orientacions del Pla director sectorial de
transport, que li aconsell que el llegeixi amb molt més
deteniment, perquè crec que el llegeix vostè d’una manera, per
dir-ho políticament correcte, esbiaixada. El Pla director sectorial
de transports constitueix, com sap vostè, el principal marc de
referència, i dins les actuacions que s’havien de desenvolupar en
el període 2005-2012 hi ha la línia Santa Ponsa-Palma i la línia
Palma-S’Arenal, concretament la creació de la línia que parlava
de Santa Ponsa, Son Ferrer, Palmanova, Illetes, Palma, Es
Molinar, Can Pastilla, Platja de Palma i S’Arenal de Llucmajor
i, a més a més, l’anell de Ses Avingudes que -posa textualment-
“transcorrerà per les Avingudes de Palma i arribarà fins a
l’estació Intermodal amb connexió amb la línia anterior que
acab de dir”.
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Aquesta actuació tramviària figura no solament en el Pla
director sectorial en el document marc, sinó que també figura en
el Pla de transport ferroviaria, el qual, fins i tot, Sr. Rodríguez,
fins i tot posa el pressupost dels diferents trams. Per tant, miri
quina lectura fa vostè del pla director, que va aprovar vostè i el
seu govern. I també figura, com no pot ser d’altra manera, en el
document d’Avaluació Ambiental Estratègica, concretament, li
llegeix: “El corredor capaç de generar més demanda és de molt
el corredor Santa Ponsa-Palma-S’Arenal. Les potencialitats
reals es troben supeditades a l’encaix definitiu d’aquest traçat en
la mesura que es pugui assolir un elevat grau d’inserció urbana”,
com és evidentment el tramvia. I acaba dient: “Pel seu favorable
cost d’oportunitat caldria prolongar la línia de tramvia fins a
l’aeroport”. Ho ha llegit vostè, igual que jo, supòs.

Segon punt. Atesa la manca d’estudis que es van fer durant
l’anterior legislatura del Pla director sector de transports, que es
va aprovar inicialment el 2004 i del qual sembla que es va
oblidar tot, excepte el metro, que es va posar a darrera hora,
doncs de la manca d’estudis, aquest Govern no ha tengut altre
remei que a principi de legislatura iniciar tota una sèrie
d’estudis dels projectes que estan comanats en Pla director
sectorial. La Conselleria, primerament a través de Serveis
Ferroviaris de Mallorca, i després a través de l’empresa
Trambadia i assessories especialitzades, varen redactar el
projecte bàsic, m’estic referint ja concretament al tramvia, amb
la plena colAlaboració i participació del servei tècnic de
l’Ajuntament de Palma, i es va presentar el projecte el març del
2009.

El projecte es desenvolupa entre Palma i Can Pastilla
arribant també la línia a l’aeroport. L’Ajuntament de Palma, que
es va signar un protocol de colAlaboració entre la batlessa i jo,
com a conseller, l’Ajuntament de Palma va solAlicitar alguns
canvis que es varen incorporar posteriorment a aquest projecte,
el qual va quedar finalitzat el desembre del 2009.

Tercer punt. Una vegada fet el projecte bàsic, es comencen
com és la normativa, les consultes institucionals per consensuar
com més possible els projectes, però això sí, sempre d’acord
amb les conclusions tècniques i l’interès general, Sr. Rodríguez.
I es comença la tramitació dels projectes d’acord amb la
normativa vigent.

L’empresa pública Trambadia de la badia de Palma, ja
constituïda, inicia el 20 de desembre del 2009 la tramitació de
les consultes prèvies, d’acord amb la normativa vigent.

El mes d’abril, la Comissió Balear de Medi Ambient va
emetre el seu informe on solAlicitava una major justificació del
projecte, especialment pel que fa al seu traçat, a través d’un
estudi informatiu d’alternatives i d’un estudi d’impacte
ambiental. D’acord amb això, d’acord amb la comissió, es varen
elaborar i es varen redactar aquests dos estudis que, una vegada
finalitzats, és a dir, l’Estudi informatiu d’alternatives, i per altra
banda, l’Estudi d’impacte ambiental, aquests dos estudis, i no
cap projecte constructiu, aquests dos estudis es posen a
informació pública el 4 de novembre i hi estaran 45 dies hàbils,
un termini més ampli fins i tot del que obliga la llei.

Tots els estudis, totes les propostes i totes les dades que
s’han obtingut en aquest procés s’han posat a l’abast de les
institucions interessades i en general s’han fet públiques a la
pàgina web de la conselleria o de l’empresa pública Trambadia,
amb total i absoluta transparència informativa com mai no
s’havia fet, Sr. Rodríguez, com mai no s’havia fet. Perquè
aquests projectes, fins i tot abans d’aprovar-los, estaven
incorporats per a la informació a qualsevol ciutadà a les pàgines
web de la Conselleria.

D’altra banda, també sap vostè que el Govern ha dut a terme
diversos estudis sobre el tipus de gestió i explotació del futur
tramvia de la badia de Palma, arribant a la conclusió que la
millor manera de gestionar i explotar aquesta infraestructura,
tenint en compte que s’ha de desenvolupar progressivament per
fases i per trams, i tenint en compte que s’hi van incorporant
diferents municipis, perquè és un projecte interurbà, Sr.
Rodríguez, s’incorporaran diversos municipis, és per tant
mitjançant una empresa pública de tipus mercantil.

Mitjançant l’acord del Consell de Govern de 27 de febrer del
2009, es va constituir la societat Tramvia de la Badia de Palma,
una societat anònima la qual té per objecte, entre d’altres, el
disseny, la construcció, el finançament i la gestió de la
infraestructura del tramvia de la badia de Palma i l’explotació
del servei de transport de viatgers que s’ha de prestar amb
aquesta infraestructura. En el Consell d’Administració, que li
quedi ben clar, hi ha representat evidentment l’Ajuntament de
Palma.

Per tant, senyores i senyors diputats, no és gens estrany, en
absolut, que el Pla director sectorial de transports i els estudis
previs que s’havien fet en temps del pacte de progrés, s’havien
fet per al corredor de la badia de Palma i el mateix anell de Ses
Avingudes, apostassin pel tramvia, tren lleuger, li diguin el que
vulguin, com a mitjà de transport. Les grans ciutats i les àrees
metropolitanes que fins ara havien basat la seva mobilitat en el
cotxe particular, és evident que tenen problemes de trànsit, de
cogestió, defectes costos externes, accidents, contaminació,
renous, ocupació de l’espai públic, etcètera; moltes d’elles
aposten pel servei d’autobusos, però quan el servei d’autobusos
està colAlapsat, amb puntes en aquesta badia de 1.300
usuaris/hora, en aquest cas van a solucions de transport de
capacitat intermèdia, com és, per exemple, el tramvia amb
plataforma segregada.

Això s’ha fet a l’estat espanyol en els darrers anys, que s’ha
recuperat el tramvia a moltíssimes zones metropolitanes, com
són Madrid, Barcelona, i més semblants a nosaltres, Bilbao,
València, Alacant, Tenerife, Màlaga, Vitòria, es fa a Sevilla, a
Cadis, a Granada, a Múrcia, Saragossa, moltíssimes ciutats
també governades, ciutats i àrees metropolitanes governades pel
Partit Popular i que són molt semblants a la nostra casuística.
Avui a Europa hi ha 289 ciutats amb tramvia i més de 300
xarxes en servei i més de 100 en construcció o en projecte.



5266 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 7 de desembre del 2010 

 

El tramvia modern no hi ha cap dubte que és un mitjà de
transport urbà de capacitat mitjana que pot arribar a dur 230
viatgers per unitat fins a gairebé 3.000 passatgers cada hora, de
tipus ferroviari, elèctric, amb tots els avantatges que això
comporta, tant ambientals com d’eficiència energètica.

La fase I, de Palma a S’Arenal, té un recorregut de 19
quilòmetres, i a partir d’aquí es divideix en tres trams, ara es
faria el tram Palma-Aeroport; després anell d’Avingudes i
després Can Pastilla i fins a S’Arenal. Actualment és en
informació pública el primer tram, amb un pressupost estimat de
construcció de 180 milions d’euros més les unitats mòbils. El
temps de recorregut entre la Plaça d’Espanya i Can Pastilla
s’estima en uns 24 minuts; a l’aeroport en uns 29 minuts. Estan
previstes 18 aturades ...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, ha d’anar acabant.

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

Sí, anirem acabant.

... estan previstes 18 aturades i evidentment tot això
dependrà de més precisió del projecte constructiu que es faci,
del Pla d’explotació o també de les unitats mòbils que
s’adquireixin finalment.

Per tant, en definitiva, senyores i senyors diputats, el Govern
ha estat planificant amb les passes adequades i amb els terminis
que es consideren normals a un mitjà de transport com és
aquest, que ha demostrat sobradament a moltíssimes ciutats i
àrees metropolitanes europees i més recentment espanyoles la
seva eficiència en el transport; la sostenibilitat ambiental i la
rendibilitat social.

Els estudis i projectes fets fins ara demostren la seva
adequació, l’oportunitat, confirmen les indicacions, els estudis
de demandes, traçats establerts al nostre document marc, que és
el Pla director sectorial de transports, en els estudis que s’han
fet posteriorment, i per tant el Govern seguirà fent aquesta
tramitació i la planificació amb tota responsabilitat i sobretot
amb la coherència que pertoca al consens que hi havia hagut
sempre de la idea del tramvia, jo diria que des del 1999, a totes
les esferes institucionals.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. En el torn de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari Mixt tendrà la paraula el Sr. Melià.

Es divideixen el temps? Idò, cinc minuts.

Sr. Melià, té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
primera idea que volem exposar amb molta claredat és que Unió
Mallorquina no està en contra del tramvia, perquè aquí es dóna
la impressió que hi ha alguns partits polítics que estan en contra
del tramvia per definició, i no és així; el que passa és que el
projecte que impulsa la Conselleria de Mobilitat ens crea molts
dubtes, ens crea molts dubtes, i explicaré les raons a
continuació.

Perquè també volia exposar una segona idea i la segona idea
és que tenim un exemple a les Illes Balears, un exemple del qual
n’hauríem d’intentar treure lliçons i aprendre’n sempre alguna
cosa i aquest exemple és el metro. Aquí es va fer un metro, es
va fer un metro a Palma la legislatura passada, amb un cost
important econòmic i amb un resultat concret; i jo crec que tots
hauríem de veure la relació del cost amb el benefici i amb els
passatgers que du aquest metre per veure si anam pel camí
correcte o no anam pel camí correcte. I crec que, aquí no se n’ha
parlat d’aquesta qüestió i d’aquest exemple, però és l’exemple
que tenim més prop.

Podríem comparar, si és que n’hi havia, que a mi això ja em
sobrepassa, si és que n’hi havia, supòs que sí, estudis sobre els
passatgers que duria aquest metro i quins passatgers ha dut a la
realitat. Crec que aquesta seria una dada important, perquè una
cosa és la teoria i una altra cosa és la pràctica.

Bé, deia que per a Unió Mallorquina aquest projecte planteja
molts dubtes i li diré els dubtes que tenim. El primer dubte que
tenim és el finançament. No tenim gens clar que realment
tenguem fermat el finançament per pagar aquesta obra, i això és
molt important perquè aquí gairebé a l’estiu passat, Sr.
Conseller, i no li vull donar la culpa, però les restriccions
pressupostàries són les que són, varen estar a punt de tancar el
metro, no sé si ara estam en disposició d’aguantar l’execució de
l’obra d’aquest tramvia i el seu manteniment. Sobre aquesta
qüestió del finançament, vostè diu que hi ha un protocol, però
tot són bones intencions, veurem el que passarà si ..., tenim un
3% per començar. Bé, nosaltres abans d’envestir a una obra
d’aquesta envergadura amb aquest cost voldríem tenir la cosa
molt més fermada i molt més garantida, perquè el finançament
és un factor molt important. 

Segon dubte que ens planteja aquest projecte, l’eficiència.
És eficient com alternativa al transport privat, al cotxe i com
alternativa al bus. Pel que s’ha dit, vostè m’ho pot desmentir,
expliqui-m’ho, no tenc cap problema, pel que jo he pogut llegir
als diaris, de la plaça Espanya a l’aeroport, 45 minuts. Jo em
plantej si hi haurà molta gent que agafi el metro per anar de
l’aeroport a la plaça Espanya en 45 minuts, quan en bus tarda un
quart d’hora. Aquest és un dubte. Vostè em dirà és que hi ha
moltes més estacions, fa un recorregut diferent i té una altra
intencionalitat, d’acord, d’acord, però això és un element
fonamental perquè gran part dels estudis del nombre de
passatgers que tendrà aquest tramvia es deu fonamentar en la
quantitat de turistes i viatgers que hi ha a l’aeroport i que tenen
necessitat d’anar al centre de Palma; però clar, si el transport no
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és eficient, resultarà que la majoria d’aquests no agafaran el
tramvia. I aquesta és una realitat i per això tenim dubtes
d’eficiència.

Tercer dubte, el traçat, el traçat concret. L’afectació al vial,
a la mobilitat de la ciutat, pensam que això no ha estat
degudament resolt i no ha estat degudament resolt, com posa en
evidència l’acord plenari de l’Ajuntament de Palma. I vostès
que aquí bravegen i parlen tant de consens, de diàleg,
d’interlocució i de tots aquests grans conceptes, la veritat és que
en cada obra important en matèria ferroviària xoquen
directament amb l’ajuntament afectat, xoquen amb el plenari de
l’Ajuntament de Palma que té la majoria i amb això li don tota
la raó al Sr. Rodríguez, vostès haurien de respectar el que diu la
majoria en el consell insular i a l’Ajuntament de Palma, xoquen
a Santa Maria, xoquen a Alcúdia, xoquen a Manacor, bé ...
Aquesta és la situació real, moltes bones intencions, molts grans
conceptes, però no hi ha capacitat d’arribar a acords o fins ara
no n’hi ha hagut. 

Nosaltres el que reclamam és que es compleixi aquests grans
conceptes i hi hagi un acord amb la part afectada. Davant
aquests dubtes, el nostre plantejament polític és aturem,
repensem bé les coses i a partir d’aquí, tornem a posar fil a
l’agulla.

Moltíssimes gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, senyores diputades i senyors diputats.
Sr. Conseller, el sentit de la meva intervenció jo li resumiria en
una frase i és que nosaltres sí que volem tramvia i nosaltres sí
que volem que el faci. El volem en primer lloc perquè a
nosaltres ens agradaria que Palma s’assemblés una mica més a
ciutats com Milà, Estrasburg, Londres, París, Zuric, Berlín o
Oslo. Nosaltres volem, per tant, que aquest sigui un projecte que
posi Palma en línia amb les ciutats que són més modernes en el
sentit de fer una política de mobilitat sostenible i al dia. Si
aquest objectiu de posar-nos en línia amb Oslo, Berlín o
Londres pot semblar una mica pretensiós, li ho puc dir d’una
altra manera, li puc dir que es faci el tramvia perquè la nostra
ciutat no sigui una ciutat més antiga simplement que Bilbao,
Barcelona, Tenerife, Sevilla o Vitòria. Perquè no siguem, Sr.
Conseller, la darrera ciutat espanyola a comptar amb un tramvia.
I no deixi sobretot que Palma sigui una ciutat més endarrerida
pel que fa al plantejament de mobilitat que Timisoara, Budapest
o Bratislava. Nosaltres volem que Palma sigui una ciutat
moderna.

I el volem, a més, perquè aquest tramvia fins fa poc el
volíem tots, el volíem tots els que la passada legislatura vàrem
aprovar un pla director sectorial de transports. Sr. Conseller,
efectivament el Pla director sectorial de transports que jo he
llegit s'assembla més al que ha llegit el Sr. Rodríguez, perquè jo
he llegit el mateix que ha llegit vostè. El Partit Popular el va
aprovar l’anterior legislatura i crec que li havia donat suport
històricament. Jo crec que l’altre dia en el plenari de
l’Ajuntament de Palma ja hi va haver portaveus que varen
retreure totes les ocasions que el Partit Popular havia duit el
tramvia als seus programes electorals. Jo sobre això puc aportar
una altra informació, l’any 98 el Sr. Matas i el Sr. Fageda
anunciaven un imminent projecte de tramvia per a Palma. I si
volen encara una altra informació que és especialment rellevant
perquè és un posicionament del Partit Popular que es va fer fa
poc i es va fer en aquesta cambra, en el darrer debat de política
general que es va fer en aquest Parlament, en el debat de les
resolucions la Sra. Vinent del Partit Popular va dir -i llegesc el
Diari de Sessions- que “no ens podem posar en contra tampoc
d’un tema de transport públic. Per descomptat que tot el que faci
referència a garantir el tramvia, en tot el tema de les línies
ferroviàries també hi estam totalment d’acord”. Dit fa dos
mesos en aquesta cambra per part de la Sra. Vinent. Per tant, el
Partit Popular canvia de posició d’una manera ràpida,
improvisada amb la mateixa capacitat d’improvisació amb què
varen projectar el metro la passada legislatura.

Els avantatges del tramvia jo crec que no fa falta que els
repeteixi, és més eficient energèticament, evita el colAlapse
circulatori, i més que dels avantatges del tramvia en general
volia parlar dels avantatges d’aquest projecte de tramvia. Aquest
projecte de tramvia que, per cert, crec que és més competitiu
que l’autobús i en aquest sentit tampoc no he llegit les mateixes
informacions sobre aquest tramvia que ha llegit el Sr. Melià.
Nosaltres entenem que aquest és un tramvia -com dic-
competitiu amb l’autobús, que a més no és un tramvia per anar
només de la plaça Espanya a l’aeroport, és un tramvia al servei
dels residents per fer molts altres possibles desplaçaments i que
està en estreta relació amb projectes de futur com la millora de
barris com són Polígon de Llevant, Molinar o Coll de’n
Rabassa.

Tampoc no em sembla correcta la comparació feta amb el
metro, en qualsevol cas si haguéssim de comparar-la amb el
metro tenint en compte el nombre d’usuaris i la potencial
rendibilitat del tramvia, jo recordaria que el Partit Popular va fer
un metro a Palma, quan els metros estan recomanats a partir de
20 milions possibles d’usuaris. I si ara no tenim un metro que
sigui rendible o que sigui econòmicament sostenible és perquè
tenim un metro per a 2 milions d’usuaris. En canvi aquí tenim
un tramvia que té, segons els estudis, 14 milions d’usuaris
potencials, que és una xifra per a la qual està plenament
recomanat aquest mitjà de transport.

Nosaltres entenem, per tant, que l’oposició en aquest
projecte és campanya electoral, campanya electoral simple, i
entenem a més que és campanya electoral dolenta, en el sentit
que es basa en canvis de posició continues i improvisacions, i
esperam també que sigui campanya electoral dolenta, en el
sentit que doni mal resultat.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. Ens trobam, com no podia ser d’altra manera, davant
d’una interpelAlació presentada pel Partit Popular sobre el
tramvia de Palma. I dic que no podia ser d’altra manera perquè
aquesta iniciativa no és més que una iniciativa més de copiar i
aferrar i passejar-la per totes les institucions que és el que fa el
Partit Popular amb la moció que va presentar a l’Ajuntament de
Palma i al Consell de Mallorca.

Quan un s’asseu tranquilAlament i intenta fer una anàlisi dels
motius que poden conduir al Partit Popular a presentar aquesta
interpelAlació, des del nostre grup parlamentari, una
interpelAlació força interessant perquè deixarà paleses i
manifestes les posicions dels diferents grups parlamentaris
sobre una infraestructura de vital importància per a la millora de
la mobilitat dels ciutadans de Palma com és el tramvia, i quan
particularment analitzam aquesta situació els motius que
trobam..., només en trobam un i és aquest afany electoralista
davant unes properes eleccions, maig del 2011, i una manera
més de cercar una confrontació totalment estèril. I és totalment
estèril aquesta confrontació perquè parlam d’una infraestructura,
i vostè ho sap, Sr. Conseller, que està emmarcada en un
document, del qual hem parlat moltes vegades aquí, que és el
Pla director sectorial de transports, que és com la bíblia
d’aquests traçats ferroviaris, on es recullen tot un seguit de
recomanacions en temes de mobilitat a les Illes Balears, i
particularment a Palma; i a Palma el Pla director sectorial de
transports, acordat la passada legislatura, hi ha la millora de la
mobilitat amb el tramvia per la badia de Palma.

Clar, quan agafa aquesta bíblia i cerca en el tema ferroviari
el tramvia i no veu el metro, diu, escoltin, aquí no hi ha hagut
aquesta previsió que hi havia d’haver quan tocava, aquells que
governaven i feien aquest document que ara diuen que és molt
important, deien que s’havia de fer el tramvia, però deien que no
s’havia de fer el metro, i el metro se'l varen treure de la
"xistera". És aquesta política ilAlusionista a la qual ens va
acostumar el Sr. Matas, on treien infraestructures de la "xistera",
aquesta mania de treure coses que realment no solucionaven els
problemes, en el cas del metro no solucionava el problema, ni
de prop, de les qüestions de mobilitat a Palma.

Una de les qüestions que nosaltres creim també important és
que quan parlam de xifres, no ens queda més remei, el Sr.
Llauger evitava fer comparacions, però és que no ens queda més
remei que fer comparacions d’una infraestructura i d’una altra.
El tramvia en els trams 1, 2 i 3 completament en funcionament
pot arribar a moure fins i tot 23 milions de viatgers l’any; és una
dada significativa perquè, com comentava el Sr. Conseller, no
només és una infraestructura de vital importància per als
ciutadans de Palma, sinó que també serà una infraestructura
importantíssima per a la millora de la mobilitat entre els
municipis adjacents a Palma, com són Llucmajor i Calvià.
Suposa que les freqüències del tramvia poden arribar a ser entre
5 i 10 minuts, quan a dia d’avui un autobús té freqüències
d’entre 10 i 20 minuts. Quan parlam de capacitat de passatgers,

quan hi ha una demanda existent a dia d’avui de 1.290
passatgers per cada sentit i a cada hora, deim que el tramvia pot
arribar a moure des de 1.200 fins a 2.400 viatgers. I un autobús,
a dia d’avui, només en pot moure de 450 fins a 900. Vull dir que
les xifres canten per si mateixes. Però després quan miram el
pressupost total, veim que la infraestructura total és de 170
milions d’euros i del metro val més no parlar-ne, perquè la
infraestructura va ser molt més cara.

El Sr. Llauger també feia menció que no és la primera
vegada que parlam aquí de tramvia i, efectivament, en el Diari
de Sessions de dia 31 de març de 1998, fa molt de temps ja, hi
havia una pregunta que feia el nostre portaveu a l’anterior
conseller de Foment, Sr. Verger, sobre el tema del projecte de
tramvia. El Sr. Verger, amb el president del Govern de llavors
i el batle de Palma d’aquell moment, va presentar el projecte del
tramvia l’any 1997 i que començarien a ser una realitat les obres
el primer trimestre del 98. Som a l’any 2010 i jo no veig cap
tramvia enlloc. I el Partit Popular que era qui en aquell moment
deia que aquesta infraestructura era de vital importància i hi
creia fermament, l’exposava i la volia fer realitat, ara, a dia
d’avui, l’any 2010. hi està en contra. 

I aquest és l’extracte de tota aquesta situació que
històricament el Diari de Sessions sempre ens recorda. En tot
cas des del nostre grup parlamentari, Sr. Conseller, té tot el
nostre suport per continuar endavant amb aquesta
infraestructura que creim de vital importància i treballarem, i ho
farem des d’aquí també, per intentar que sigui amb el major
consens possible.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. En torn de rèplica per part del grup
autor de la interpelAlació, el Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. En
primer lugar agradecer a todos los grupos parlamentarios su
intervención y sus posicionamientos sobre esta interpelación,
pero yo creo que no se ha entendido la filosofía de la misma.
Igual que ha dicho el Sr. Melià, el Partido Popular tampoco está
en contra del tranvía. Uno de nuestros posicionamientos es que
es imprescindible abrir un debate sereno y amplio para
determinar las necesidades de transporte público que en un
futuro precisa la ciudad de Palma. Y aquí no quitamos ni
ponemos ningún medio, inclusive el autobús eléctrico que está
a punto de salir, nada. Pero habrá que hacerlo más serenamente
que en plena campaña electoral. No olviden ustedes que fue en
octubre o en noviembre que ha salido este plan, a seis meses de
las elecciones. Por lo tanto, habrá que discutir eso con más
serenidad, pero nosotros en principio no estamos en contra de
nada, lo que estamos es que en contra de que no se cumplan las
previsiones que tiene el Estatuto de Autonomía. 
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Sr. Conseller, nosotros lo que le decimos es que el 1 de
marzo del 2007, entró en vigor un Estatuto de Autonomía que
dice que las competencias del transporte son propias de los
consells insulares y hay sentencias que aquí han sacado ustedes
a colación con respecto a un decreto de la Conselleria de
Interior del año 2007 del mes de abril, un mes después del
Estatuto de Autonomía, en donde el juez condena al Govern a
transferir la competencia, no a utilizarla, no a modificarla, no a
reglamentarla, transferirla porque es el mandato que dice la ley,
y usted no lo ha hecho. Yo le entiendo porque al principio era
lo único que usted tenía, pero evidentemente ahora hay mucho
más.

Vamos a ver, el Plan director que dice que es un plan marc,
pero es un plan movible, se está moviendo cada día. De hecho,
da la casualidad de que yo en el mes de julio saqué un texto del
capítulo 3 que dice "Plan de transporte ferroviario", un texto y
hoy ese mismo texto está en la página 101 y no dice lo mismo,
dice otra cosa. Pero el que yo tengo dice otra cosa y podemos
comprobarlo. Sr. Conseller, página 102, aquí página 101, mismo
texto, "Plan de transporte de Mallorca sector ferroviario". Por
lo tanto, señores cuando diga esto, cuidado.

Segundo tema que hemos de precisar también. Mire usted,
en la página actual, la que saqué hace unos días del transporte,
hay un certificado del Parlamento, de la Comisión de
Ordenación Territorial, en la cual se insta al Govern el día 17 de
marzo del 2004, a construir un transporte ferroviario entre la
plaza de España y la Universidad, 17 de marzo del 2004. Por lo
tanto, sí que está aquí el metro, porque el metro no es más que
un ferrocarril subterráneo o en superficie, igual que el tranvía.
Lea usted la definición aquí de ferrocarril y verá usted lo que es.
Por lo tanto, sí que está aquí el metro, aquí está el certificado
del Parlament, día 17 de marzo del 2004. 

Pero yo creo, Sr. Conseller, que usted no ha entendido nada.
Yo no discuto que usted, efectivamente, recibió unas
competencias y le hicieron conseller del tren, ahora tiene más,
medio ambiente y tal. Pero entonces sólo tenía usted la
competencia del tren, hoy tiene más competencias. Día 1 de
marzo del 2007 el Estatuto establece que se han devolver las
competencias del tren porque son propias del consell insular, se
ha de transferir con el dinero que a través del Estatuto de
Autonomía se reconocen para el transporte público en Baleares,
se ha de dar al Consell de Mallorca, como la tiene el Consell de
Ibiza, el Consell de Menorca y no sé si también el de
Formentera, porque es más reciente, los otros dos sí que lo
tienen. Por lo tanto, Sr. Conseller, eso es lo que le pido aquí,
que usted respete los acuerdos municipales, porque sólo faltaría
que la institución del Govern no respetase los acuerdos
municipales y los acuerdos del consell insular y devuelva las
competencias. Paralice esto y negocie con ellos como (...).
Entonces hay una cuestión, le he dicho antes que a usted la ley
le exige la coordinación, y la coordinación no ha sido así, el
Plan de la playa de Palma, por donde transcurre el tranvía, la
Sra. Nájera había puesto el Museu del Mar, en medio de la gran
vía de Can Pastilla y usted pasa por ahí el tranvía. Por lo tanto,
no ha habido coordinación Sr. Conseller, algo ha fallado aquí
¿no? 

El recorrido ... Mire yo creo que es imprescindible una
cuestión. Aquí ha habido un acuerdo municipal del municipio
de Palma que tiene competencias propias en este trazado. Hay
un acuerdo del Consell de Mallorca que tiene competencias
propias, son suyas, las competencias en transporte
supramunicipal, y usted sigue ejerciendo como si no ocurriese
nada. Como ha dicho muy bien el Sr. Melià, choca usted con
todos los municipios, no es que choque con el de Palma, choca
con el de Alcúdia, con el de Manacor, ... y aquí hay una cosa
muy importante, ¿alguien ha pensado -muchas veces hablan del
coste del metro- en el coste de la linea de tren Manacor-Artà?
¿La viabilidad del proyecto? ¿La viabilidad del coste? Pero
como es un transporte público, sólo faltaría!, apostamos por
ello. ¿Y por qué por el otro no? Siempre se cuestiona la
viabilidad del metro.

Mire usted, le voy a decir otra cosa más. La EMT de Palma
transporta la friolera de casi 45 millones de pasajeros. Tiene un
presupuesto este año de 43 millones de euros, quiere decir
menos de 1 millón de euros por millón de pasajeros. ¿Me quiere
decir cuántos pasajeros transporta SFM, Sr. Conseller? ¿Y cúal
es el coste por pasajero de SFM? Y el dinero es de todos, el
dinero de SFM es de los palmesanos, de los de Artà, de los de
Capdepera y de los de Andratx, de todo el mundo, y aquí
cuestionamos una cosas y no otras. Claro que crecerá esta linea,
tienen recorrido porque es la linea más rentable de la EMT, pero
si quitamos la rentabilidad a esta linea de la EMT, ¿qué pasa
con las otras? ¿No sería mucho mejor que hubiera un debate,
que hubiera un acuerdo donde la gestión del transporte público
en Mallorca fuese única por un único ente con todos los
elementos que aportan al transporte y que entonces sería mucho
más viable y que la inversión del Estado municipal se hiciese
sobre todos los ciudadanos, no sobre unos en cuenta de otros?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, ha d’acabar.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Éste es el debate que hay que abrir, Sr. Conseller. 

Gracias, ya termino, Sra. Presidenta. 

Éste es el debate, Sr. Conseller, pero mi posición es, Sr.
Conseller, ¿va a respectar el acuerdo del municipio de Palma?,
¿va a respectar el acuerdo del Consell de Mallorca?, ¿va a
respectar la moción que seguramente saldrá de este parlamento
o va a continuar empecinado en algo que es inviable?

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, el Sr.
Vicens. Té la paraula, Sr. Vicens. Cinc minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, agrair el posicionament
de tots els grups polítics sobre aquest tema. Contestar-li
concretament a Unió Mallorquina que els dubtes que té a
vegades, miri, no m’estranya que tengui aquests dubtes si
realment són aquests. És a dir, per exemple, si a vostè li han dit
o ha pogut llegir que entre la Plaça d’Espanya i l’aeroport estarà
quaranta-cinc minuts, jo també tendria aquests dubtes. Sr.
Melià, no es preocupi perquè entre la Plaça d’Espanya i
l’aeroport si hi ha devuit estacions, com les que més o manco
estan previstes ara, s’estarà uns vint-i-nou minuts. Si es vol fer
més via es poden llevar més estacions, però mai aquesta xifra
que m’aporta vostè ni molt manco; i uns vint-i-quatre minuts
per arribar a Can Pastilla.

El finançament, li don tota la raó del món. No es preocupi
que exigim que l’Estat evidentment pagui tota la inversió
global, i allò que es fa ara es fa amb uns convenis ja signats de
35 milions d’euros que serveixen per fer tots aquests estudis i
que serviran també per fer el projecte constructiu. Per tant, en
això li don tota la raó perquè el meu grup polític i aquest govern
també el que volen és que aquesta inversió sigui pagada tota per
l’Estat i així verbalment s’ha compromès i així també hi ha un
protocol que esper se signi el més aviat possible, però
mentrestant no es preocupi que no parlam del projecte
constructiu sinó que senzillament parlam que hem tret a
informació pública l’estudi d’alternatives i a més l’impacte
ambiental. Per tant, aquí sí li don la raó que si alguna vegada ...
o les institucions volen fer aportacions ara és l’hora,
precisament per si aquest traçat no és el més adequat doncs fer
les aportacions pertinents per poder-les tenir en compte. De fet,
no s’ha exposat a informació pública un sol traçat sinó tot
l’estudi d’alternatives. Per tant, ja li dic, estic totalment d’acord
amb vostè i precisament per això el Govern actua d’aquesta
manera.

Pel que fa al metro,  anam a un sistema molt més eficient
perquè vostè em deia si hi havia estudis, sí que hi havia estudis,
el metro es va fer amb estudis d’entre 2 milions i 4 milions de
passatgers, ara mateix no arriben ni a 1,2 milions de passatgers.
Era un desbarat fer un metro amb aquest tipus de demanda,
efectivament, i a posta el Govern intenta no fer les mateixes
equivocacions. Els estudis de demanda que s’han fet són d’uns
14 milions de viatgers des del tram de Palma fins arribar a la
Platja de Palma. Per tant, en absolut es caurà en els errors en
què es va caure l’anterior legislatura.

Pel que fa al Sr. Rodríguez, miri, vostè demana un debat, em
pareix molt bé, però vostè demana un debat quan les coses ja
estan en marxa, és a dir, aquest mateix debat, Sr. Rodríguez, es
va fer quan es va fer el Pla director sectorial de transports, es va
fer un debat molt ampli, i tant, es va fer precisament un pla
director sectorial de transport, Sr. Rodríguez, que a posta
serveix un pla director sectorial de transport. I, miri, vostè diu
que jo no entenc res, qui no entén res és vostè, Sr. Rodríguez,
perquè em ve aquí amb dos documents que va publicar i va

editar el seu govern, ... sí, sí, perdoni, aquests documents que
vostè aporta són editats... Sr. Rodríguez, jo l’he escoltat,
escolti'm vostè. Jo no he canviat res del Pla director sectorial de
transports, pot estar ben segur, aquests documents que vostè
aporta són fets pel seu govern, l’únic que passa és que vostè no
sap que hi havia uns documents de 2004 i uns altres de 2006, i
el 2004 l’aprovació inicial i després es varen fer uns altres el
2006. Vostè s’embulla amb aquests documents, però s’embulla
amb documents fets per vostè, Sr. Rodríguez. Per tant,
documenti's un poquet millor.

Miri, el Pla director sectorial és ben clar, li doni les voltes
que vulgui, però és ben clar amb el plantejament de fer un
sistema tramviari en aquest corredor, és un precisament dels
corredors més justificables per poder fer això. I a més, li record
que l’any 99 el seu candidat a batle ja determinava això, el 2003
vostès ho varen posar en el seu programa electoral, li tornen a
dur el 2007... per l’amor de Déu, Sr. Rodríguez. Aquí el que ha
passat és que algú, no sé qui, m’imagín que vostè, ha canviat
d’opinió, i ara defensa una cosa que és totalment incoherent i
com que vostè se n’ha adonat avui, cosa que celebr, ara em diu
que vostè no està en contra del tramvia. Però, per l’amor de
Déu, si vostè ha fet declaracions als diaris dient que no volia el
tramvia i fins i tot ha fet declaracions als diaris que volia dur el
metro fins a s’Arenal, amb la qual cosa li desig molta sort, li
desig molta sort amb aquestes intencions. 

El que passa, ja li dic, vostè ignora un consens que hi és de
fa molta estona quant a planificació que parlava sempre d’un
tramvia a la Badia de Palma i ara vostè fa una intervenció
incoherent, totalment incoherent, supòs que les eleccions estan
molt a prop i vostè ha de fer aquest paper, i resulta que vostè em
surt que ara no els va bé el tramvia, no els va bé el traçat, no els
va bé res. Per l’amor de Déu, si vostès -ho ha dit no sé quin
Grup Parlamentari- varen presentar una resolució parlamentària
el 2010 fins i tot donant suport a això. El que passa és que
vostès no es pensaven que aquesta conselleria seria capaç de fer
tots aquests estudis i dur totes aquestes coses en marxa.

Miri, el Govern, li contestaré d’una manera molt clara, Sr.
Rodríguez, el Govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

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

...el Govern continuarà fent la planificació del tramvia, no
en faltaria d’altra, perquè el Govern té l’obligació de dur i de
desenvolupar el Pla director sectorial de transports i els
problemes competencials que tenen vostès, doncs s’haurà de fer
un decret per passar Mobilitat al consell insular, efectivament,
i s’haurà de fer, però mentrestant el transport terrestre és
competència de la comunitat autònoma i sobretot el transport
ferroviari. I li record que la LOT, la Llei Orgànica de transport,
resulta que diu que el tramvia és un transport ferroviari. Per tant,
això li deix ben clar.

Continuarem fent aquesta planificació.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 121 / 7 de desembre del 2010 5271

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabam, Sr. Vicens.

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

Sí, acab. Continuarem fent aquesta planificació amb la
normativa vigent, amb les passes adequades, atenent
evidentment les alAlegacions que es facin. Vostès actuen com si
s’hagués presentat el projecte constructiu, estam ben enfora de
fer-ho, hem presentat just un projecte d’alternatives perquè
vostès i els altres grups polítics i tothom i tots els ciutadans
puguin fer les alAlegacions, per tant, no podem estar més oberts
al consens en aquest sentit i exigirem a Madrid tota la inversió,
en pot estar ben segur, seguirem les orientacions del Pla director
sectorial de transport, maldament vostès hagin canviat d’opinió
nosaltres no ho hem fet, no ho hem fet, i el que farem és fer
feina amb coherència en tot allò que s’havia defensat fins ara,
el seu grup polític també, però si ara ha canviat doncs en
principi és el seu problema.

Li puc assegurar, Sr. Rodríguez, és...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Vicens, ha d’acabar.

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

Acab. El que li puc assegurar és que polítiques arbitràries i
capritxoses, com aquella del metro, megaprojectes que acaben
estavellats hipotecant els ciutadans per dècades, perquè això es
va fer amb doblers dels ciutadans d’aquí, nosaltres ho feim amb
doblers de Madrid, ... perdoni és molt diferent, i sovint a més
amb irregularitats i corrupteles, jo li puc assegurar que aquest
govern...

(Remor de veus)

...li puc assegurar que aquest govern...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

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

...aquestes polítiques arbitràries no les durà a terme, Sr.
Rodríguez. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Presidenta, presidenta, turno incidental.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, Sr. Rodríguez, no hi ha torn incidental.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Presidenta, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, no hi ha torn incidental i no té la paraula.

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

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 5605/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern de les Illes Balears.

En primer lloc debatrem la RGE núm. 5605/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del
Govern de les Illes Balears. És ajornada de la sessió plenària de
dia 23 de novembre de 2010.

En nom del Grup Parlamentari Popular, per defensar la
proposició no de llei per un temps de deu minuts, té la paraula
la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Davant la preocupació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

...no tan sols de diversos sectors de l’ensenyament, de pares
i mares i de la societat en general, el Grup Parlamentari Popular
s’ha vist en la necessitat de presentar aquesta proposició no de
llei que presentam avui perquè ens donin a conèixer o per donar
a conèixer la nostra gran preocupació en aquests camins
inescrutables que du el sistema educatiu cap a un camí fosc,
tenebrós, ple de racons que tan sols el que fa és entorpir més i
més l’objectiu. I quin és l’objectiu? Donar una formació i una
educació als nins i a les nines, a la nostra joventut que a la fi
serà la nostra futura societat. Què ens trobam? Ens trobam una
política educativa que dóna tombs, ha fet actuacions a cop de
decrets i ordres sense consensuar amb els colAlectius implicats
i que després han de ser recorreguts als tribunals. Per cert, de
moment quasi tots perduts per part del Govern. A més, es posa
en entredit la tasca i els resultats de les escoles que tenen un
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concert amb l’administració, no cal oblidar que la
representativitat d’aquest sector dins la nostra ensenyança és
d’un 37% aproximadament.

Un dels trets més significatius i diferencials del sistema
educatiu de les Illes Balears és la dualitat educativa. L’escola
privada concertada té una presència molt forta i l’escola
totalment privada és significativa, però molt minoritària.
Aquesta dualitat progressiva la constatam en el fet que l’escola
pública en general tendeix a escolaritzar en totes les situacions
en què la diversitat educativa és creixent; immigració, infants
amb problemes socioeducatius, infants amb necessitats
educatives especials, etc., però també una sèrie de fets
importants, l’escola pública perd la bona imatge que tenia i
determinats sectors socials i professionals opten, de cada vegada
més, per l’escola concertada o la privada, fins i tot en el sector
progressista. A més, els centres escolars subvencionats són més
barats per al Govern que no invertir en escoles públiques.

A les Illes Balears l’administració no ha invertit tant com
seria necessari per dur a terme una política de generalització de
l’educació. Recordar que la xarxa concertada representa un 38%
aproximat dels alumnes amb un 25% del professorat, això
representa un estalvi anual a les arques públiques d’uns 50
milions d’euros. Un cost per alumne de la concertada és
aproximadament 1.200 euros més barat que el cost d’un alumne
de la pública. En aquest context és evident que la política
educativa a les Illes Balears no solament no ha de voler fer una
confrontació ideològica entre la xarxa pública i la privada sinó
que s’ha d’esforçar perquè l’escola pública sigui de qualitat, per
aconseguir-ho ha de dur endavant actuacions específiques per
redreçar dia a dia els centres, s’ha de fer una política educativa,
una micro política educativa, que s’ha de fixar en coses
concretes i ha de fugir de la idealització de la política educativa
així com es du ara la burocratització curricular o les accions de
maquillatge educatiu.

La política de confrontació ideològica de l’educació a
l’escola pública i a la privada no aporta cap solució als
problemes reals de l’educació sinó que els agreugen bastant i de
manera innecessària, però de manera totalment significativa.
Aquesta política educativa ha de definir i desenvolupar d’una
manera operativa l’educació com un servei públic i ha de
possibilitar el pacte educatiu de les coses concretes. Recordar
que el març de 2009 va ser el Grup Parlamentari Popular que va
proposar fer per primera vegada un pacte educatiu. S’ha de dur
a terme l’autonomia de la institució escolar com a estratègia
fonamental, ha de deixar de banda els grans debats abstractes
que no duen enlloc i s’ha de centrar en preocupar-se per les
coses reals i donar-les una solució. 

Això és la part de la responsabilitat que té el Govern i que
no ha fet, tot el contrari, amenaça, en aquesta ocasió, amb dos
esborranys de decret per tal de llevar una part del concert
econòmic a les escoles privades concertades, abans de reunir-se
amb el sector i consensuar -ho, i ara després que es creà una
plataforma el Govern diu que s’asseurà a negociar amb el
sector. 

Per altra banda i com a mostra de la nulAla eficiència en
política educativa d’aquest govern un botó, perdó, set botons,
saben quantes vegades el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears ha fallat en contra de l’actual govern en algunes de
les normatives que ha impulsat? Doncs fins a set vegades. La
primera, el Tribunal Superior ordena suspendre el batxillerat de
tres cursos que s’havia inventat l’exconsellera com a curs pont.
El Tribunal Superior anulAla el decret de requisits de
compliment de les escoletes 0-3 tant públics com privats.
Tercera, el Tribunal Superior anulAla l’ordre que prohibia
concertar més classes de batxillerat i formació professional i, a
més, tampoc no va tenir en compte l’informe favorable del
Consell Consultiu. Una altra, el Tribunal Superior anulAla la
norma que impedia a alumnes de secundària que tenguessin més
de quatre assignatures suspeses presentar-se a exàmens de
recuperació el mes de setembre. Quants d’alumnes de les
nostres illes han perdut un any per aquesta norma? Ho saben?
Com podran rescabalar aquests alumnes d’un any perdut per
l’antull, pel capritx d’una exconsellera en aquest cas?

El Tribuna Superior obliga els centres públics a oferir una
assignatura alternativa a la religió a l’etapa de batxillerat, cosa
que si no vaig equivocada la conselleria ha presentat un recurs.
El Tribunal Superior anulAla l’ordre que regulava les aules
substitutòries per als alumnes en centres específics, per
exemple, els alumnes amb síndrome de Down. Divendres passat
érem en aquest parlament celebrant el Dia dels Discapacitats i
una mare ens feia ressò d’aquesta problemàtica. I la darrera, fa
uns deu mesos que el Tribunal Superior de Justícia va declarar
ilAlegal que els professors de l’escola concertada fossin
acomiadats durant els mesos d’estiu. L’ús d’una eina, com un
decret, quan hi ha una sentència per maquillar aquestes
irregularitats és lleig, molt lleig, i els articles 15 i 21 d’aquest
esborrany de decret legalitzen aquest acomiadament i la retirada
del complement d’insularitat de les seves nòmines. 

Això, senyores i senyors diputats, és un camí sense fi, sense
rumb i cal posar-hi un poquet de seny, per tant, demanam a la
resta de grups parlamentaris d’aquest parlament que donin
suport a la iniciativa presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam al torn de fixació de
posicions i primerament pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Esperança Marí.

Es divideixen el temps, per tant cinc minuts, Sra. Marí.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Llinàs, ja hem apuntat altres vegades que l’educació constitueix
un dels elements fonamentals per a la nostra societat i per tant
que la política educativa sigui al Parlament de les Illes Balears
sempre, en principi, és positiu. Ara bé, pens que hi ha aspectes
molt importants que es podrien debatre i que probablement
suscitarien més interès, des del nostre punt de vista, que no la
fórmula triada en aquests moments i que es presenta avui. Vista
la situació em cenyiré als tres punts que ens presenta el Grup
Popular en aquesta proposició no de llei destinada, i així ho
pensam, a criticar sense gaire aparent voluntat constructiva la
gestió de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes
Balears perquè sota tres punts aparentment trivials hi ha tres
càrregues de profunditat, una sobre la judicialització, una altra
sobre el model educatiu i finalment una altra sobre la
governabilitat.

El primer punt, des del meu punt de vista, resulta
especialment preocupant. En la primera lectura senzillament un
en treu la impressió que el PP ha caigut en intent de
judicialitzar-ho tot, ara també el sistema educatiu. Sí, en
participam tots.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Al final, també hauran de ser els jutges els que determinin
com ha de funcionar l’educació aquí a les Illes Balears? La cosa
no pot ser més absurda i tot plegat és especialment kafkià
provenint en aquests moments de les files del Partit Popular.
L’educació, senyores i senyors diputats, ha d’estar planificada
i dirigida des de les institucions i en aquest cas a qui pertoca és
a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears i no
des dels tribunals.

Quant a allò que hagi de fer el Govern mentre existeixi
algun recurs contra una sentència també ho trob d’allò més
dubtós. Segons el PP, si no ho entenc malament, el Govern no
hauria de fer res mentre no existeixi resolució de les sentències
o, fins i tot, el Govern hauria d’actuar com si els tribunals ja
haguessin donat la raó al Partit Popular. Que els jutges hagin de
dissenyar el nostre sistema educatiu no té, en veritat, gaire
sentit. Per tant, crec que aquest primer punt de la proposició no
de llei que se’ns presenta, presentat així com està, és irracional
i per tant hi votaríem en contra.

Quant al segon punt existeix un doble debat subjacent, per
una banda és un debat entre les polítiques que s’han de fer en
relació amb l’ensenyament públic i l’ensenyament concertat i
per l’altra, la qüestió sobre qui ha de dissenyar el nostre sistema
educatiu. Hem de ser més autònoms o hem d’esperar les
disposicions de l’Estat per poder especificar com volem
treballar a les Illes Balears.

Entenem en aquest punt que el Sr. Llinàs, el conseller, ha
actuat correctament davant uns decrets que afecten el sector
concertat i que han tingut contestació des d’aquest sector. El
conseller en aquests moment ha ampliat el termini de debat amb
l’esmentat sector. Per tant, entenem que ha actuat -i així ho
volem manifestar- amb flexibilitat i amb racionalitat. Per tant,
basant-nos en aquests dos punts, la flexibilitat en aquest aspecte
i també en pro de la racionalitat, us faríem una transacció, una
esmena in voce en aquest punt 2, que quedaria redactat si ho
trobéssiu correcte de la següent manera: “El Parlament de les
Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a treballar els
aspectes que afecten el sector de l’ensenyament concertat des de
l’acord i el consens entre tots els sectors afectats. Així mateix el
Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de seguir
segons la programació general de l’ensenyament amb el concert
educatiu de Batxillerat i de Formació Professional a les escoles
concertades”.

Deixau-me afegir en aquest segon punt també un altre
comentari. Quant al debat aquest de fons sobre l’ensenyament
públic i sobre l’ensenyament concertat consider que un govern
progressista ha de treballar fonamentalment per oferir un bon
servei públic, ara bé, davant la situació que tenim i essent
impossible ara mateix donar una resposta a tot el conjunt de
l’àmbit educatiu s’han d’establir concerts d’acord amb l’interès
públic i amb les necessitats de la nostra societat. Per tant, ha
d’existir un equilibri entre el sector públic i el sector concertat
que no pot ser trencat en funció dels interessos d’aquest últim.

Finalment, tenim el punt 3 en què es proposa la reprovació
del conseller Llinàs. Aquesta diputada havia pensant, veient
com és de poc seriós tot plegat, com a mínim en aquest punt
votar a favor i així el Sr. Llinàs seria solidari amb els seus
companys ja reprovats en anteriors moments en aquesta cambra.
Potser enyorant Manuel de Pedrolo i reduint-ho tot a l’absurd es
posaria de manifest la poca seriositat del Partit Popular que s’ha
proposat anar reprovant els consellers i les conselleres d’aquest
govern independentment del fet que els mateixos diputats i
diputades del PP considerin si ho mereixen o no. Es tracta d’una
mena d’esport que poca de manifest la poca equanimitat en
aquests moments de qui el pràctica, per tant, em desdiré de la
meva primera intenció i votaré de manera seriosa en comptes
d’afegir-me a aquest xou mediàtic en aquests punts reprovació
als consellers.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt...,
Sra. Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
l’educació és un pilar bàsic de la nostra societat, un pilar que
sosté i ha de sostenir el nostre present, però sobretot el nostre
futur. S’ha parlat moltes vegades en aquesta mateixa cambra de
temes estrictament educatius per la importància i la
transcendència que té l’educació per a la nostra societat i avui,
n’és una bona mostra. Parlam doncs avui d’educació i
concretament de la regulació que es vol dur a terme sobre el
concert educatiu. 
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Des d’Unió Mallorquina creim que el concert educatiu té
moltes virtuts, encara que no li llevam cap defecte, tot és qüestió
de parlar-ne i sobretot d’obrir el diàleg amb el sector concertat.
Hem de tenir en compte que l’educació privada i a posteriori
concertada ha ajudat molt l’ensenyança dels infants i joves. Hi
ha partits que voldrien l’educació totalment pública, però crec
que no és el moment de parlar-ne perquè la realitat que tenim és
que el concert educatiu ajuda molt a no incrementar el cost de
l’educació i fa una gran tasca en l’ensenyament; és hora que
s’aturi l’assetjament a aquest sector i es reconegui la tasca feta.

Des d’Unió Mallorquina, ara que vénen les eleccions, no
volem tornar recordar la política de fets consumats d’aquest
govern que quan estava a l’oposició feia bandera de diàleg. Des
d’Unió Mallorquina volem que quan estan al Govern
mantinguin la bandera del diàleg, que parlin amb el sector, que
consensuïn en seu parlamentària i entre tots anem fent passes
positives en tots els sectors.

No es preocupi, Sr. Conseller, avui Unió Mallorquina no el
reprovarà perquè sabem que ha aturat el decret i confiam amb
la seva capacitat d’arribar a acords amb el sector, encara que sí
votarem els punts 1 i 2 perquè creim per una banda que hi ha
sentències que qüestionen la legalitat del tema que es vol
regular, encara que sigui en fase d’apelAlació. Des d’Unió
Mallorquina creim que ha d’esperar per tal que la regulació dels
aspectes del concert educatiu que es disposa regular tenguin
certa permanència en el temps.

Per altra banda creim que si es vol regular qualsevol aspecte
del concert educatiu ha de ser de manera consensuada almenys
amb el sector afectat perquè forma part d’un govern en minoria,
perquè queden cinc mesos per a les eleccions i perquè el seu
president de Govern, en tots els debats i compareixences,
sempre empra la paraula diàleg a l’hora de donar passes
endavant.

Des d’Unió Mallorquina -i sense entrar en la qüestió de fons
ja que creim que s’ha de parlar en un altre debat- votarem a
favor del punt 1, però li presentarem la nostra esmena in voce
d’eliminar la darrera fase de la proposta que diu: “regular un
sector tan important com l’educatiu en base a contradir
sentències és una pràctica condemnable” i a favor del punt 2
d’aquesta proposició no de llei, també constatant que ens
sembla bé l’esmena feta per la diputada d’Eivissa pel Canvi.

Per tant, des d’Unió Mallorquina proposam a la Sra. Llinàs
que el punt 1 quedi redactat de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears al compliment de les sentències en els termes que han
estat dictades i, si es troben en fase d’apelAlació, esperar la seva
oportuna resolució i en cap cas, regular aspectes pendents de
judici fins que aquest es resolgui”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, potser al Reglament, ara que estam a punt de tancar-lo,
no sé si seguim haurem d’incorporar un torn de reprovacions als
consellers perquè la veritat és que la seva habituació quasi,
quasi ho recomana. Avui toca al Sr. Llinàs i a més, com que la
darrera vegada al Sr. Manera se’l va reprovar pel desinterès en
funcionament democràtic, avui al Sr. Llinàs per no complir les
sentències, mentrestant el Sr. Bauzà ens diu que la policia i els
fiscals persegueixen al Partit Popular. La veritat és que a un li
dóna una impressió de república bananera, no sé si és exacta
aquesta imatge que deu tenir el Partit Popular del nostre país.
No la compartim. 

De fet, crec que avui més d’un càrrec públic que no
compleix una sentència en sap les conseqüències, els jutges fins
i tot sancionen amb multes coercitives els incompliments de
sentències, ho saben bé al Partit Popular, ho saben batlles com
el de Manacor, com el de Deià, per posar exemples menys
sagnants; el Sr. Llinàs es veu que deu tenir cera del Corpus
perquè no ens consta que li hagi passat que tengui cap multa
coercitiva per incompliment de sentències a dia d’avui. Potser
és més senzill i senzillament no té aquests incompliments de
sentències i aleshores la iniciativa es basa en falsedats. 

El primer punt demana que el Govern compleixi les
sentències. També podria dir que complís les lleis, com també
podria dir que és bo menjar i dormir cada dia, ni tan sols en posa
cap exemple la proposició no de llei. Fins on nosaltres sabem el
Govern compleix les sentències, estam convençuts que si no ho
fa els jutges ja vetllaran de fer-li-ho complir, però també diu una
cosa contrària absolutament a l’actual legislació sobre el dret en
general. Diu que una sentència que no és ferma s’ha d’aplicar
com si ho fos. 

Crec que això introdueix un element bastant dubtós sobre
quina és la normativa vigent en cada moment. Per tant, creim
que mentre una sentència no és ferma, senzillament no és ferma
i així s’ha de continuar complint, cosa que ha de tenir en compte
sempre, evidentment un govern, les reflexions. Puc compartir
bona part del que es deia per part de la representant d’Unió
Mallorquina i per tant, si hi hagués qualsevol fórmula de
conciliació, doncs nosaltres tampoc no ens hi oposarem, però
que sempre hi ha una normativa vigent i que l’autotutela
administrativa perquè governar obliga a tenir-la des de sempre,
doncs marca i té claredat sobre quina és la normativa vigent en
cada moment, creim que això no es pot discutir, no és raonable
discutir-ho.

Si llegeixen bé la proposta fins i tot dóna a entendre que
quan hi ha una impugnació ja no s’hauria d’aplicar la normativa
i així evidentment no hi hauria manera de governar. Ens ho
deien si se’n recorden de l’assignatura d’Educació per la
Ciutadania, que era inconstitucional, que era terrible, que era
dramàtica, idò ha tengut el suport dels tribunals. És cert que
també s’ha impugnat el tractament de l’assignatura de Religió,
esperam el seu resultat, però jo no diria que, sigui quin sigui, ha
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estat un caprici de la conselleria haver posat Educació per la
Ciutadania, que després els tribunals han dit que era legal, o les
normatives que s’han duit a terme resulta que son un antull que
no ha tengut en compte ningú i s’han fet per perjudicar els
alumnes, això em sembla d’una frivolitat espantosa. S’ha fet una
normativa, per ventura s’ha considerat que té continguts ilAlegals
o que s’han anulAlat les sentències per motius ics i bé, es
compleixen, però transmetre que la comunitat educativa o que
l’autoritat educativa ha pres determinades decisions per caprici,
per perjudicar, crec que no honora aquesta tribuna aquest tipus
de plantejament.

Al segon punt se’ns diu que el Govern regula contra els
concerts del sector concertat. Crec que tots els que han pujat li
han fet veure, supòs que el Partit Popular evidentment farà el
que trobarà, la veritat és que en el mateix moment en què el
conseller ha retirat i ha ampliat el termini per poder regular, per
poder continuar parlant sobre els concerts educatius, vostès
insistir, sobretot ho deia també la portaveu d’Unió Mallorquina,
que hi ha gent que vol anar contra els concerts, quan el que s’ha
fet ha estat suspendre aquesta tramitació, bé, votin el que trobin,
però la veritat és que si s’arriba a aprovar el segon punt tal i
com està establert ens semblarà realment estrany, com a mínim
estrany, però bé, aquest parlament ha aprovat coses encara més
rares.

Per paga el conseller..., he llegit i en les declaracions que
conec diu que mantindrà el concert de Batxillerat i d’FP fins al
curs 2012-2013 i això que devem ser de les poques comunitats
autònomes de l’Estat -i jo diria que d’arreu del món- que
financen els ensenyaments no obligatoris, però aquesta ha estat
la posició i el compromís del conseller, idò se’l condemna o se’l
rebutja per tot el contrari del que diu que farà. 

Precisament, com s’ha recordat, una sentència va anulAlar
l’ordre que regulava els concerts perquè no s’havia sotmès al
dictamen preceptiu del Consell Consultiu i per tant mai no va
entrar el fons de l’assumpte. El nou projecte de decret sí que
regulava la convocatòria, però no les elimina, de totes maneres
ara -com s’ha dit- esperam o s’està dins una negociació; una
negociació que de cap manera tampoc no farà perdre de vista
que qui vetlla per l’interès general i qui ha de vetllar per tots els
interessos que colAlideixen o que han de conviure dins la
comunitat educativa és evidentment qui té l’autoritat per fer-ho,
escoltant tothom, consensuant al màxim totes les iniciatives,
però al final decidint què és el que ha de fer el Govern.

El tercer punt és aquest de la reprovació, reprovació per
incomplir sentències i per anar en contra de la concertada. La
veritat és que em fa peresa entrar-hi, per tant, com que...
bàsicament no hi ha iniciatives educatives a aquesta proposició,
sinó un rebuig i una condemna al conseller, nosaltres fins aquí
crec que ja hem dit el que havíem de dir. Tot d’una que hi hagi
propostes en positiu per part del Grup Popular respecte
d’iniciatives que s’hagin de dur a terme, evidentment hi
entrarem amb més deteniment. 

Ara, aquesta de reprovar cada membre del Govern amb el
que sigui, no ens sembla una estratègia massa responsable més
en el moment que vivim, perquè realment l’altra vessant de la
intervenció, no ben bé de la proposta tot i que apunta que s’han
de donar més recursos a la concertada, tampoc no explica que
hi hagi d’haver més doblers en educació. Ho ha dit la Sra.
Llinàs en la seva intervenció, lamenta, rebutja que no hi hagi
més doblers a educació, nosaltres ho compartim, en educació,
l’altre dia era a sanitat, l’altre dia... és en cada una de les
polítiques, però alerta, ve la segona part -no sé si la tendran
assignada a un altre dels portaveus- on es dirà que de la suma de
totes les pujades que tenguin totes les conselleries ha de resultar
que ha de baixar el pressupost, tot això ho sentim cada dia, cada
dia, cada dia sentim dir el mateix. La veritat és que tenc la
sensació que no hi ha una veritable percepció real de quin és el
moment de les finances públiques i quines han de ser les
prioritats d’una oposició responsable.

En qualsevol cas, continuarem per aquí. Sr. Conseller, li
recoman, des del nostre grup que  no li faci fred ni calor, no és
realment aquesta reprovació com per demanar les dimissions
continues i cada setmana un o dos, que és el que ens demanen
alguna vegada quan s’han defensat aquestes reprovacions en
aquesta tribuna com després perquè caigui el Govern cinc mesos
abans d’unes eleccions perquè és l’única manera de donar
sortida política al moment que vivim. No crec que... no s’ho
creu ni qui ho defensa. 

Per tant, la veritat, vostè passava per allà, ha rebut els
esquitxos, ho deixi córrer, però sobretot faci la feina i sí tengui
en compte els arguments que s’han apuntat del consens i de tot
allò que de positiu hi ha hagut en aquest debat, encara que no
molt profund, sí que és veritat que es tocaven temes sensibles
que ha de tenir en compte la seva conselleria.

Moltes gràcies.

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista..., la Sra. Rita. Sra. Rita, té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades, aquesta proposició no de llei que es titula Política
educativa del Govern..., he de dir que em sembla que aquest
títol és bastant exacte, és molt endevinat, probablement -i tal
com exposaré ara- poques vegades un títol havia fet referència
tan clarament al que hi ha darrere, darrera del què és el que vol
el Partit Popular i darrere també del què és el que vol aconseguir
el Partit Socialista o la conselleria amb la seva acció de govern
i també els grups parlamentaris que donen suport al Govern.
Això efectivament és política.

He de dir que al principi tenia els meus dubtes. Em vaig
confondre un poc quan preparava la intervenció a causa de
l’exposició de motius que parlava d’un atac a la legislació en
vigor, d’una flagrant violació de sentències sobre distints
aspectes del món educatiu, qüestions que fan pensar i investigar
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quines són aquestes sentències que s’han violat, que ja té el
terme la seva tela. 

És clar, això em va portar a fer una feina ingrata, que és el
que significa repassar l’estat d’aquestes demandes interposades
per persones o colAlectius que veuen afectats els seus interessos
per l’acció de govern i que estan perfectament en el seu dret
d’acudir als tribunals, a vegades perquè aquests interessos es
creuen lesionats i altres si més no perquè es clarifiquin aspectes
de les normatives que aquesta acció de govern produeix en
l’exercici de les seves competències, o sigui tot normal per a
nosaltres.

 A partir d’aquesta investigació m’he trobat amb una
casuística molt variada. Hi ha sentències que anulAlen alguns
articles d’algun decret, altres són dictades a favor de la
conselleria, altres anulAlen algun ordre en concret perquè no ha
passat pel Consell Consultiu no pel fons del que diu, n’hi ha que
no, hi ha sentències que han estat apelAlades i per tant, no són
fermes, etc., però no he trobat cap sentència que no s’hagi
complert, en ferm.

Atès tot això, de cap manera podem aprovar una proposta
que en seu primer punt diu que insta el Govern a complir les
sentències en els termes que han estat dictades. Com es pot dir
aquí que el Govern no compleix les sentències dictades pels
tribunals? El Govern i aquest grup parlamentari tenim el màxim
respecte pel Poder Judicial i si vostès tenen proves fefaents que
no es compleixen sentències, ho haurien de denunciar davant la
mateixa justícia. Una altra cosa és que es puguin apelAlar
aquestes sentències, que és la segona part d’aquest punt que
demana que mentre s’espera la resolució, no es reguli cap
aspecte pendent. 

Perdoni, Sra. Llinàs, vostè sap que una sentència, amb les
seves apelAlacions, pot estar durant anys fins que sigui dictada
ferma. Vostè creu que no s’ha de regular un sector com
l’educatiu en anys? Idò, no. Aquest sector s’ha de regular com
tots els altres perquè la regulació significa una garantia per a
l’Administració, però també per a l’administrat i fins i tot
garantia de poder manifestar que no s’hi està d’acord i poder
posar-hi un recurs o un contenciós.

A tall d’exemple li diré que hi ha un recurs al Decret
68/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general
dels ensenyaments d’Educació Infantil, Primària, ESO i
Batxillerat, que va ser interposat el 15 de setembre del 2008 i
encara no hi ha sentència. Com pot donar a entendre que es
regula el sector educatiu en base a contradir sentències? I més,
com pot pensar que el nostre grup pot donar suport a una
proposta expressada en aquests termes?

Quant a la segona proposta que ha fet a l’ensenyament
concertat. Els assegur que és una de les qüestions que lamentem
més no haver arribat ja a un consens amb aquest sector, tant per
part de la conselleria com del nostre grup, no pel mateix motiu
que vostès segurament. Nosaltres, perquè s’havia arribat a un
acord d’equiparació econòmica que no es pot acomplir pel
moment, ni d’altres, també amb el sector públic, que tampoc no
es pot acomplir actualment; perquè ha coincidit en un moment
econòmic extraordinari i em sap greu pels professors i
professores que saben que tenen unes condicions de feina,
algunes són més favorables o igual que l’escola pública, però
d’altres són més desfavorables, i per a les quals la conselleria

s’ha segut en moltes ocasions amb aquest colAlectiu per tal
d’arribar a un acord. 

Tenc les dades: durant l’any 2009 hi ha hagut, entre meses
i comissions de concertada, disset reunions, més d’una mensual,
i el 2010, tretze, de les quals el conseller ha assistit. Respecte de
la pública també tenc les dades: el 2009 hi ha hagut tretze
reunions, quatre manco, a la concertada, i el 2010, onze, dues
manco, i el conseller ha assistit a una. Per tant, nosaltres pensam
que no es pot admetre que es fa feina d’espatlles a la concertada,
perquè es treballa i molt.

I és per aquesta raó que ens sembla bé l’esmena que ha
formulat la diputada d’Eivissa pel Canvi i anuncio el nostre vot
favorable, si l’admeten, clar.

Sra. Llinàs, vostè pot dir que el compromís ha quedat ajornat
amb la concertada, per cert, en època de bonança econòmica no
record que vostès fessin res per a aquesta equiparació
retributiva; però el que no pot dir és que no se’ls ha escoltat ni
se’ls ha tingut en compte.

Quant a la pretesa pretensió, i valgui la redundància, de la
conselleria de retirar el concert educatiu de batxillerat i
formació professional de les escoles concertades, vostès sap, o
per si no ho sap, no ho sé, que aquests trams educatius no són
obligatoris, per la qual cosa es fa el que es coneix com a
concerts singulars, com ja s’ha explicat aquí, i a través de
convocatòries, no hi insistiré. De tota manera, els concerts per
a l’ensenyament postobligatori en aquesta comunitat no són
massa antics, si feim excepció de quatre centres a Mallorca, dels
quals no acabem de saber la història, el normal és que datin del
mes de març del 2007, fets pel Govern Matas a un moment
preelectoral i en el qual no es preveien els moments econòmics
que vivim aquesta legislatura, abans no existien.

Mirin, senyors diputats i senyores diputades, el Reglament
de normes bàsiques sobre concerts educatius, a nivell estatal,
data del 1985 i diu que la finalitat dels concerts és garantir la
gratuïtat de l’educació bàsica, actualment també del segon cicle
d’educació infantil, i la primària i secundària obligatòria. Açò
no vol dir, efectivament, que si l’administració competent en
matèria educativa pensa que hi ha més demanda de places de
batxillerat i cicles formatius que l’oferta existent en els centres
públics i pot fer-ho econòmicament no pugui concertar aquestes
places. La planificació educativa, efectivament, depèn de les
necessitats que es preveuen.

Però la veritat és que la proposició de la fixació de la nostra
postura també m’ha dut a fer una reflexió sobre el fons de la
proposició no de llei, perquè repassats els recursos, sentències,
apelAlacions, etcètera, en marxa, què és el que es desprèn? Jo els
ho diré, senyors diputats i senyores diputades, la major part han
estat demandes, contenciosos, etcètera, a la regulació de
l’educació concertada de l’estudi de la religió, de l’educació per
a la ciutadana, de la llengua, etcètera, tot allò, per tant, que són
preceptes ideològics. I si és ací difícilment ens posarem d’acord,
no tenim els preceptes ideològics, el PSOE reivindica més una
educació, a més d’una educació de qualitat, el compromís i la
prioritat del Govern amb l’escola pública, i vostès no.
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I açò ens du a la tercera proposta, que és la pretensió de
vostès de reprovar el conseller d’Educació i Cultura. No diguin
que sigui per tenir una actitud d’incompliment de sentències,
perquè açò no és cert, diguin clarament que és per posar en
pràctica uns preceptes també ideològics; si és ací, fins i tot tant
el conseller com nosaltres estarem encantats de ser reprovats. Al
final ja tenen, com s’ha dit aquí, reprovat a mig Govern, per
portar endavant una política que no és la seva; idò mirin, un més
que poden vostès afegir com a un gran triomf polític. Per a
nosaltres, em cregui, que un grup que té representació en
aquesta cambra, com el seu, reprovi la gestió o l’administració
feta no és un demèrit, més aviat és el contrari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Vol fer ús de la paraula la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Presidenta. Senyores i senyors, la reprovació d’un
membre del Govern és una cosa molt seriosa, el que passa és
que vostès ja s’ho agafen a "caxondeo", però no és així, em sap
greu, és una cosa molt seriosa, és que un grup, el grup més
nombrós d’aquesta cambra, li diu al president del nostre Govern
de tots els ciutadans que un membre del seu govern no fa la
feina com toca, això és una reprovació. La vulguin votar o no,
va seu, aquest grup parlamentari la votarà perquè així ho creu.

Sra. Rita, el compromís i la prioritat d’aquest Govern amb
l’escola pública. Jo diré, i va per a la Sra. Marí també, “Este
Gobierno no tiene política educativa y Antich lo sabe”,
president de l’Associació de Directors d’Instituts, no ho diu
aquest grup parlamentari; “El Govern no apuesta fuerte por la
educación”, tots els membres dels sindicats d’educació
d’aquestes Illes. Això és la gestió d’aquest Govern, això és.

Plataformes. Sí, faltaria més, es va crear una plataforma
perquè veien els seus drets vulnerats, una plataforma creada per
les patronals dels colAlegis concertats, 78 centres, els sindicats
i les associacions de pares i mares, quasi res, jo m’ho faria
mirar. Jo, si tengués aquesta responsabilitat, me la faria mirar.

Els decrets, “con nocturnidad y alevosía”, dos, la Sra. Rita
no sabia de què li parlava quan li parlava de decrets, però
aquesta diputada els té -i li dic, conseller, que no m’ho ha donat
cap funcionari, perquè no els donen en paper-, dos esborranys
de decret que intenten regular una sentència en contra, avui,
d’una opinió en contra del Tribunal Superior de Justícia, no, no,
això és ..., i ara, després de tot el que ha passat de la creació de
la plataforma, el conseller, amb bon criteri recula, perquè aquest
govern és el govern de recular, també, recula cap enrera i diu:
ara...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, senyors diputats.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

No, això és així, els agradi o no això és així.

I diu -perdonau per l’expressió de recular, però és una
expressió molt mallorquina, recular. Això és així, ara atura, i
diu: ara ens seurem i negociarem. Quines coses, eh! Ara, quan
ja hem muntat el pollo! A veure.

El Sr. Alorda se n’ha anat per les bardisses legals, és igual,
però li diré una vegada més perquè li quedi prou clar al Sr.
Alorda i al BLOC, en relació amb els pressuposts el Partit
Popular sempre ha dit que no votarà mai una minva dels
pressuposts de Sanitat, d’Educació i d’Afers Socials, això ho
hem mantengut sempre. Vostès sí, ho varen fer l’any passat al
pressupost de l’any passat, no és una prioritat per a vostès, ni
Sanitat, ni Afers Socials, ni Educació, així que ara no s’omplin
la boca ni ens facin aquí de salva patrias, que no és així.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I enguany, enguany, com que no tenia el suport el PSOE del
BLOC per aprovar els pressuposts, ja ni tan sols els han duit
aquí, i això és covardia política, una altra, i no deixen que els
grups de l’oposició puguin fer la seva feina.

Redueixin en despesa corrent, redueixin en segons quins
altres àmbits, però no en educ..., -no, no Sr. Alorda-, ni en
Educació, ni en Sanitat ni en Afers Socials.

I saben per què es fan aquests decrets d’aquesta manera, en
formació postobligatòria? Perquè ara resulta que a l’escola
pública sí que hi ha un excedent de places en formació
professional i batxillerat. I clar, com que abans no el tenien i ara
sí, ara llevarem el concert a les escoles i omplirem les
públiques. Aquestes coses, sí, pero tiene que haber un proceso,
eso no se puede hacer de un día para otro, porque esas
escuelas tienen una inversión y tienen unos proyectos y cuesta
un dinero, que mientras el Govern, la administración pública
les ha necesitado nos ha ido muy bien, pero cuando ya no les
necesitamos les cerramos la puerta.

Les coses no es fan d’aquesta manera, per tant pensam que
es poden fer d’una altra manera molt diferent.

No hem tengut el suport de tots ... -ah, sí, Sr. Lletrat,
acceptam les transaccions d’Eivissa pel Canvi i la d’Unió
Mallorquina. Moltes gràcies pel seu suport.

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinàs. Conclòs el debat, doncs, passarem a les
votacions. Senyores diputades, senyors diputats passam a votar.

Passam a votar, perdó, demanen votació separada?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, Sra. Presidenta, demanam votació separada dels tres
punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò farem les votacions un per un.

Primerament, passam a votar el punt 1, amb l’esmena
presentada. Passam a votar i votam.

Passam a votar i votam.

Vots a favor, 30; vots en contra, 25.

Queda aprovat aquest primer punt.

Passarem ara al segon punt, que quedaria tal com vaig a
llegir: “El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació a treballar els aspectes que afecten el sector de
l’ensenyament concertat des de l’acord i el consens entre tots els
sectors afectats.

Així mateix, el Parlament de les Illes Balears constata la
necessitat de seguir, segons la programació general de
l’ensenyament, amb el concert educatiu de batxillerat i de
formació professional a les escoles concertades.”

Hi ha assentiment en aquest punt? Sí.

Per tant, aquest segon punt queda aprovat per assentiment.

Passam ara al tercer punt d’aquesta proposició no de llei, i
passam a votar i votam.

Vots a favor del primer punt, 27; vots en contra, 28.

Per tant, queda rebutjat aquest tercer punt de la Proposició
no de llei RGE núm. 5606/10.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 5725/10, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a en favor de la seguretat
jurídica a les Illes Balears.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5725/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa a
en favor de la seguretat jurídica a les Illes Balears.

Per defensar la proposició, el Sr. Rodríguez té la paraula.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:

Pues sí, una altra vegada, consellera.

Gracias, Sra. Presidenta, señores diputados, con el permiso
de la Sra. Consellera de Afers Socials, passam a debatre la
PNL en favor de la seguretat jurídica a les Illes Balears.

Hoy debatimos en el Pleno del Parlament sobre las
manifestaciones realizadas por el Molt Honorable President del
Govern, ausente de la sala, jactándose de haber anulado una
licencia municipal otorgada por el municipio de Palma a la zona
de Ses Fontanelles y haciéndolo en los siguientes términos:
“Cuando llegamos al Govern había un proyecto de oficinas y
comercios aprobado y con licencia de obras que, de momento,
está parado, y lo hemos parado en esta legislatura”.

Esta licencia a la que hace referencia el Sr. Antich ha sido
otorgada de acuerdo con la normativa urbanística que le es de
aplicación y habiéndose realizado todos los procedimientos
legales que obligan a las administraciones públicas, en este caso
al Ayuntamiento de Palma, para el reconocimiento de los
derechos que los ciudadanos poseen sobre el suelo urbano.

El Grupo Popular considera las declaraciones del president
una manifestación imprudente, temeraria y desafortunada, no
sólo por la inseguridad jurídica que transmite de las
administraciones públicas de Baleares, sino porque el autor de
las mismas, además de ser presidente de las Islas Baleares, es el
representante ordinario del Estado en esta comunidad, estado de
derecho en que se haya constituido el reino de España, que no
puede negar derecho alguno a las personas físicas o jurídicas
que lo poseen.

Pero además, se da la circunstancia de que el autor de las
desafortunadas y nefasta manifestación ha sido uno de los
actores principales en la consolidación, como ahora
explicaremos, de los derechos que asisten al titular de la
licencia, que nuestro president presume haber parado.

Todo empieza en la legislatura 83-87, cuando Ramón Aguiló
presidía la corporación municipal de la ciudad de Palma y tenía
un joven profesional al frente de la Concejalía de Urbanismo;
este concejal de Urbanismo fue quien realizó el convenio
urbanístico que otorgó los primeros derechos a Ses Fontanelles
y que en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, por él
impulsado, calificó el terreno como suelo urbano no
programado. Este concejal no es otro que el hoy, con más
experiencia, edad y currículum, que ostenta la Conselleria de
Habitatge y Obras Públicas, el Sr. Jaume Carbonero, también
ausente de este debate.

Pero sigamos con el desarrollo de este suelo. Fue al inicio de
los años noventa cuando otro experto urbanista, que también ha
hecho carrera y ha crecido políticamente, teniendo ahora
también más currículum y ostentando un alto cargo, propone al
Ajuntament de Palma, que sigue presidido por Ramón Aguiló,
que se apruebe el paso de suelo urbano no programado, SUNP,
a suelo urbano programado, SUP; esta propuesta se materializa
por acuerdo plenario el 31 de julio de 1990. Este eficaz gestor,
persona de confianza de aquel gobierno municipal no es otro
que el president del Govern y autor de las desafortunadas
afirmaciones que en aquellas fechas, en el período 1987-1991,
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era el gerente de Urbanismo de Palma, el Molt Honorable hoy
Sr. Francesc Antich.

Llama la atención el recorrido, el camino recorrido por
aquéllos que crearon derechos sobre un suelo que no los tenía,
y ahora, cuando el propietario del terreno quiere ejercerlo se
jactan de haber anulado la licencia concedida en toda regla y
que ellos propiciaron. Las licencias urbanísticas son actos
reglados, que no están sometidos a criterios políticos.

El 23 de noviembre de 2007 entró en vigor el Decreto Ley
1/2007, de medidas cautelares hasta la aprobación de normas de
protección de áreas de especial valor ambiental para las Islas
Baleares, esta norma legal es el origen de la situación en que se
encuentra el SUP 69/01. De esta fecha hasta ahora tanto los
propietarios de este terreno como los de las distintas áreas
afectadas por aquel decreto ley han iniciado procedimientos
judiciales en defensa de sus derechos urbanísticos, que
consideran les asisten y que dicha norma ha modificado.

El Pleno de la corporación municipal de Palma, en fecha 24
de noviembre de 2008, en esta legislatura, adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo: “El Pleno del Ayuntamiento
de Palma insta al equipo de gobierno municipal a iniciar
urgentemente las gestiones con las administraciones adecuadas
para dar una solución urgente al proyecto de Ses Fontanelles, en
el marco del proyecto global del Plan de reconversión de la
playa de Palma". El pasado 15 de noviembre se recovó el PRI
de la playa de Palma, por lo que este acurdo es de difícil
cumplimiento. 

Ahora han pasado tres años, se cumplieron el 25 de
noviembre, en que se aprobó aquella suspensión, ¿en qué
situación se queda esta licencia? ¿Qué costará al erario público
esta alegría? Son preguntas que nos hacemos, porque es
importante cuando adoptamos un acuerdo, saber qué
consecuencias tiene después. Lo digo porque los propietarios de
estos terrenos han consolidado sus derechos y han cumplido
todas las obligaciones que la administración les ha exigido en
cumplimiento de la ley, la que les asiste, y por ello han abonado
1.505.000 euros por la licencia de obra, 3.250.162 euros por el
(...) y el convenio por el parc de Sa Riera. Pero además, el 7 de
febrero del 2007, cedieron al municipio de Palma, de acuerdo
con lo que estipula el Plan General, 178.000 metros cuadrados,
es decir, casi 18 hectáreas, o sea el 95% de la zona húmeda a
proteger y además 17.000 metros cuadrados de equipamiento
deportivo y 32.000 metros cuadraros en viales y aparcamientos.
Es decir, estos propietarios han cumplido con todo lo estipula la
ley para tener los derechos urbanísticos legalmente reconocidos,
y ustedes, sin ningún tipo de justificación, se los niegan y
encima alguien alardea de ello.

Sr. President, ausente de la sala, no estamos en contra de
preservar Ses Fontanelles, ya lo hizo la corporación municipal
a la hora de conceder la licencia. Pero ¿cree usted lógico que a
este propietario, que ha cumplido todos los trámites legales, que
ha aportado al erario público esas cantidades y cedido los
terrenos que hemos relatado, se le puede dejar tres años en un
limbo jurídico? ¿Es justo esto? Usted que es abogado, el Sr.
President, ausente de la sala, ¿cree que los tribunales darán la
razón a los propietarios en sus demandas contra procedimientos
puestos en marcha para exigir sus derechos? Y si esto es así,
¿qué supondrá para el erario público responder a estas

actuaciones? ¿Con qué dinero se hará frente a estas
indemnizaciones, Sr. President? ¿Considera usted que estas
declaraciones invitan a los grupos empresariales a dirigir
proyectos inversores hacia nuestras islas? ¿Piensa, Sr. President,
que a partir de esta desafortunada actuación, una licencia
municipal, sea ésta o la del golf de Muro, tendrá algún valor
para financiar proyectos y alguna fuerza ante las entidades de
crédito? ¿Cree usted que actitudes y actuaciones como éstas
favorecen la creación de empleo en Mallorca y concretamente
en Palma? 

A finales del 2007, cuando se tomó la decisión de suspender
la licencia que el ajuntament había concedido sobre Ses
Fontanelles, había en Baleares poco más de 48.000 parados.
¿Considera usted que la decisión adoptada, impidiendo una
inversión considerable en nuestra ciudad ha favorecido la
creación de empleo, o por el contrario, ha contribuido con miles
de granos en la gran playa de los más de 100.000 parados con
que cuenta ahora mismo Baleares, entre los que están apuntados
y los que no están apuntados? ¿Cree, Sr. Presidente, que con
estas actuaciones de coste indefinido, tanto en indemnizaciones
económicas como en credibilidad democrática y seguridad
jurídica, hará posible la necesaria confianza de los inversores
que tanto nos ayudaría a crear empleo? 

Me podría explicar, Sr. President, ausente de la sala -digo
otra vez-, ¿cuántas demandas han interpuesto contra este
Decreto ley 1/2007 de suspensión y cuál es el montante de las
reclamaciones económicas que hacen los que se sienten
afectados por el mismo? 

Como he dicho anteriormente, el Partido Popular no está en
contra de que se protejan Ses Fontanelles, es más, durante el
gobierno municipal del Partido Popular en Palma el desarrollo
del SUP ha sido más restrictivo sobre estos terrenos y más
conservador que lo fueron el Sr. Carbonero y el Sr. Antich en
sus áreas de responsabilidad cuando las ejercieron. Las leyes del
sentido común contemplan que un espacio cuando tiene interés
general se puede expropiar, compensando a sus dueños por el
bien que se les quita, pero lo que ha ocurrido aquí, si lo
reflexionamos, no ha sido una expropiación, ha sido una
confiscación de un derecho. Lo que está expresamente
prohibido por nuestra Constitución, de esa que ayer
celebrábamos su 32 cumpleaños, confiscación porque el que
niega a quien lo posee los derechos que le corresponden, le está
anulando el ejercicio de sus derechos y libertades.

Yo le pediría, Sr. President, que fuese valiente, si lo
considera necesario proteja Ses Fontanelles, pero diga a los
ciudadanos lo qué cuesta esta protección para que puedan juzgar
si en los momentos en que estamos es más importante proteger
Ses Fontanelles o por el contrario invertir ese dinero en políticas
activas que den empleo. Sea valiente, los ciudadanos saben
valorar muy bien las actuaciones de los gobernantes, en
Baleares tenemos madurez democrática para comprender la
dimensión de una acción de gobierno cuando ésta se nos
propone. Lo que usted y su gobierno han hecho por el contrario
es meternos en un pleito y que tienen ustedes que vamos a
perder y cuyo coste desconoce tanto usted como nosotros, pero
sólo en intereses, sin contar el principal, el monto será
millonario en euros. La sentencia de la judicatura que ha
sentado jurisprudencia, son tan numerosas en el sentido que
acabo de manifestarle que cualquier abogado solucionaría el
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racionamiento del caso sólo citando esta extensa jurisprudencia
a favor de quien usted ha perjudicado.

Para concluir, Sr. President, señores miembros del Govern,
creo que no fue acertada la suspensión de la licencia otorgada
por el Ayuntamiento de Palma en Ses Fontanelles, porque ésta
fue legalmente concedida. Considero que fue imprudente,
desacertada e inoportuna la manifestación que hizo el Sr. Antich
día 1 de octubre del 2010, en la que afirmaba: “cuando llegamos
al Govern había un proyecto de oficinas y comercio aprobado
y con licencia de obras que de momento está parado y lo hemos
parado en esta legislatura”. El representante de derecho del
Estado en Baleares no puede realizar estas bravuconadas. Y por
último, es una irresponsabilidad desafiar con estos
comportamientos a los inversores que ven ahora por esta y en
otras actuaciones similares a Baleares, como una comunidad en
donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia, y en época de
crisis o de bonanza, prefieren conducir sus proyectos de
inversión a otros destinos donde son mejor acogidos y tienen
más garantías.

Por todos estos motivos el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado estos tres artículos mediante la siguiente PNL...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha de resumir, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

...que ahora llevamos al pleno. En definitiva no voy a
repetirlos porque sus señorías los tienen en sus documentos. Por
lo tanto, lo que esperamos y confiamos de esta cámara es que
apruebe las propuestas hechas, realizadas.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Per part del Grup Parlamentari Mixt
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, en
relació amb el tema que ens planteja la proposició no de llei, és
evident que allò que se va fer és aprovar un decret llei, l’1/2007
i el que fa aquest decret llei en relació a Ses Fontanelles és
aturar el procés edificatori i d’urbanització, sempre a costa del
Pla de reconversió de la platja de Palma. Bé, nosaltres en aquest
fet hi estam d’acord, Unió Mallorquina està d’acord amb aquest
fet, perquè consideram que si tots en teoria hem pactat que la
platja de Palma era estratègica, hi havia un projecte que
necessitava empenta, tots li havíem de donar suport i que havia
de ser actuació emblemàtica que donés més qualitat, etc., crec
que era positiu que una possible afecció a un espai, dels pocs
espais naturals preservats que queden a la zona, com a mínim es
plantejàs la seva bonança i en el cas que hi hagués drets
adquirits, això és una discussió en la qual nosaltres no entrarem,
però si hi ha drets adquirits, es compensin aquests drets,
evidentment que no es confisquin, com ha dit vostè, Sr.
Rodríguez, sinó que es compensin en cas d’existir aquests drets;
estam d’acord amb això. Si això és així, pensam que l’element

adequat per donar una solució a aquesta qüestió és el Pla de
reconversió de la Platja de Palma. 

Aquesta és la nostra reflexió, el que passa és que aquí
podríem entrar en qui ha aturat el Pla de reconversió de la Platja
de Palma, el termini d’aquest Pla de reconversió i la velocitat de
l’administració. I possiblement si ens plantejàssim aquestes
qüestions, estaríem d’acord amb vostè, perquè tres anys és molt
de temps perquè els promotors, els propietaris no vegin ni tan
sols la llum del túnel, perquè no saben què durarà això del Pla
de reconversió de la platja de Palma. La clau seria que realment
tots creguéssim que la reconversió de la Platja de Palma és
important, que hi hagués un calendari, com ha reclamat Unió
Mallorquina del Pla de reconversió, de la seva aprovació, de
l'exposició pública i aleshores a aquest pla de reconversió, a la
comissió creada per tots els grups parlamentaris i per tots els
partits, per consensuar també una solució a aquesta situació de
Ses Fontanelles. Això és l’horitzó ideal d’Unió Mallorquina. 

Per això nosaltres no podem votar a favor d’aquesta
proposició no de llei. A nosaltres ens pareix intelAligent que si
feim un pla de reconversió de la Platja de Palma, aturem les
màquines, plantegem què hem de fer, quins espais són
aprofitables, quines compensacions de drets s’han de fer i a
partir d’aquí prendre decisions. No diré qui ha colAlaborat més
o qui ha provocat que el projecte de la Platja de Palma encara no
tengui un calendari, nosaltres reclamam aquest calendari, no
volem cercar cap tipus de culpabilitat, però hem de dir que
aquest projecte no només és qüestionat des d’un punt de vista
mediambiental, sinó també des d’un punt de vista econòmic,
perquè no està gens clar que els empresaris de la zona, sobretot
els empresaris del petit i mitjà comerç, estiguin d’acord que
aquest sigui un bon projecte per a la zona. Per tant, nosaltres, ja
dic i reiter, consideram que la seguretat jurídica, un valor en el
qual coincidim plenament amb vostè, Sr. Rodríguez, la seguretat
jurídica l’obtendrem quan siguem capaços entre tots d’aprovar
aquest Pla de reconversió de la Platja de Palma. Aleshores hi
haurà seguretat jurídica, aleshores sabrem a què s’ha d’atendre
tothom, els inversors i els propietaris, i aleshores també
plantejarem les compensacions, si n’hi ha i han d'existir sobre
aquests drets adquirits.

Per ara aquest decret llei està aprovat. Jo crec que les
declaracions del president Antich simplement eren descriptives
de la situació, no crec que fossin per fer aquesta crítica que
vostè ha fet. Descriuen una realitat i aquest decret llei es va
aprovar, i vull acabar dient que aquest decret llei se va aprovar
amb l’abstenció del Partit Popular, que si era tan dolent el decret
llei, com vostè ha volgut dir aquí, no entenc molt bé el sentit del
seu vot. Però bé, ja dic, nosaltres no cercam culpables, el que
volem són solucions, i la solució en aquest moment de Ses
Fontanelles i de la Platja de Palma, passa per aprovar aquest pla
de reconversió perquè tots tenguem alçada de mires, tots
creguem que és una qüestió d’estat i per tant, fixem un
calendari, i procedim a l’aprovació definitiva i resoldrem, entre
altres qüestions, aquesta qüestió de la seguretat jurídica
d’aquests propietaris.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Crec
que el nostre grup coincideix en molt de sentit amb la
intervenció que ha fet el Sr. Melià i d’alguna manera haurem de
repetir alguns arguments. El PP ens demana avui seguretat
jurídica i lamenta unes declaracions del president,
afortunadament com a mínim no el reprova, ni el condemna, diu
que el President "se jacta", no sé si aquest “jactar-se” és una
modalitat pròpia, però en tot cas critica que bravegi de protegir
una zona humida de les Illes Balears. 

El PP li retreu haver protegit la zona humida i vol una
condemna institucional. Vol que el Parlament condemni una
valoració política. Una valoració política que té de cobertura
una norma amb rang de llei, el Decret llei 1/2007, que va ser
ratificat en aquest parlament, com molt bé s’ha recordat i que és
el que va suspendre l’execució de la llicència de Ses
Fontanelles. Una decisió d’aquest parlament, representant del
poble de les Illes Balears, que no va tenir cap vot en contra.
Tampoc no va tenir en contra el vot del Sr. Rodríguez. I ara ens
diu, “ustedes se lo niegan”, el Parlament de les Illes Balears.
Però deia el Sr. Rodríguez que no està en contra de protegir,
però els que ho neguen són uns altres. 

I si efectivament es va suspendre una llicència d’obres, era
una mesura cautelar, com tantes altres que s’han fet des de les
administracions locals, des de tot tipus d’administracions, quan
hi ha una zona inclosa dins una àrea de reconversió territorial i
pendent d’un pla global. El Sr. Rodríguez ens recordava la
història dels anys 80 dels SUM, dels SUBS, per ventura s’ha
deixat una part de la història sobre la llicència d’obres, polèmica
llicència d’obres no només des del vessant ecològic, sinó des del
vessant comercial, ambiental, econòmic que va atorgar el Partit
Popular quan estava en funcions...

(Remor de veus)

Ah!, claro. No tiene nada que ver, nada, Sr. Rodríguez!, res.
Tres dies després d’acabades les eleccions, quan hi havia grups
de l’oposició que duien en el seu programa aturar Ses
Fontanelles. Idò el Partit Popular, en ares a la seguretat jurídica
i com a gran paladí de la seguretat jurídic, quan el Govern està
en funcions, dóna una llicència d’obres polèmica d’un
macroprojecte, no una caseta, un macroprojecte damunt una
zona humida, després d’haver perdut la majoria absoluta. Això
és un exemple de seguretat jurídica? Això és l’exemple de com
funciona el Partit Popular, blinda drets de particulars per
després quan es vol tornar enrera treure el tema de les
indemnitzacions. Ho hem vist usque ad satietatem en aquesta
casa.

Després arriba el tema del cost. El PP que va atorgar la
llicència ilAlegal per exemple al Sr. Cretu, com és que després
s’intenta, en ares a la seguretat jurídica, incomplir sentències a
base de modificar lleis? El Sr. Cretu demana 20 milions d’euros
d’indemnització, veurem com acabarà aquest tema, una llicència
ilAlegal, perquè hi ha llicències que són ilAlegals. El PP que va
donar la llicència de Ses Covetes i que ha estat fent plets anys
i anys mitjançant doblers públics per mantenir aquell
“mamotreto”, i ja veurem com acabarà, evidentment hi ha
llicència d’obra concedida i veurem què costaran les
demolicions i veurem quina repercussió econòmica tendrà.
Veurem com acabarà Llucalcari, també aquestes llicències
concedides, vostè les coneix. Jo me’n record perfectament quan
es va concedir Llucalcari, que hi va haver la primera sentència
de demolició ja fa anys, el Sr. Salas, el batle deia, “aquestes
sentències van en contra de la seguretat jurídica i ningú no
voldrà venir, els milionaris d’Europa deixaran de venir a
Mallorca perquè els jutges fan tomar xalets”. Era la gran
referència que no podien venir, després hi ha hagut un boom de
la construcció perquè deu tenir anys i anys el tema de
Llucalcari, veurem com acabarà.

Jo crec que la seguretat jurídica hagués consistit en denegar
aquella llicència, com acabarà passant amb l’altre exemple que
ens ha posat el Sr. Rodríguez, Son Bosc. Una llicència a un
indret on tothom sap que fa més de deu anys que no hi pot haver
un camp de golf, des del 99 com a mínim. Que ha suposat rebre
una recomanació d’una (...) internacional per a un espai que no
pot ser construït. El Sr. Rodríguez el posa com exemple. Bé,
nosaltres creim que això no és un exemple de seguretat jurídica.
Per cert, ens diu “tothom respecta la seguretat jurídica”. Una
cosa, RAMSAR són 140 estats, deu haver molta gent que no té
la mateixa visió del PP de la seguretat jurídica, quan allò que
se’ns demana en aquest dictamen és que no es faci el camp de
golf amb la llicència. En tot cas són diferents visions.

La zona humida de Ses Fontanelles no es pot edificar. Cosa
distinta i estic d’acord amb les precisions que feia el Sr. Melià,
és que no pot quedar sine die en stand by, en això hi estam
d’acord tots. És veritat que se preveure una suspensió, esperant
que vendria un planejament i aquest ha quedat en aquest
moment aturat. Això sí s’ha de resoldre. Em consta que hi ha
negociacions amb la promotora i en veurem els resultats. De
totes maneres no té res a veure amb la proposició, no trobaran
una sola ratlla on s’apunti quin ha de ser el futur de Ses
Fontanelles, sinó la seguretat jurídica i la sacralització de les
llicències. Per tant, jo en aquest punt em centraré, si un altre dia
hi ha un altre debat sobre què fer a Ses Fontanelles ja en
parlarem. Avui és la sacralització de les llicències, com a únic
barem de la seguretat jurídica. No ho compartim. 
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Per cert, l’altre dia la Sra. Soler qüestionava al PSM, deia
que no era un partit ecologista perquè va consentir, no va
atorgar una llicència lamentable com la del Club Robinson a
Felanitx, però va consentir que a l’equip de govern es donés una
llicència amb tots els informes favorables i perquè el
planejament ho permetia. La Sra. Soler acusava el PSM de no
ser ecologista perquè es va mantenir en aquell equip de govern
i no va rebutjar aquella llicència, per ventura té raó que més
coses s’haurien d’haver fer per evitar aquell pagat, per ventura
té raó, però ara ens duen al debat absolutament contrari de
l’acusació que ens feia l’altre dia la Sra. Soler. La Sra. Soler
concloïa que un partit ecologista no ha de respectar les
llicències.

Diu el Partit Popular, deia el Sr. Rodríguez, que ell no està
en contra de protegir Ses Fontanelles, no, però si aturam
promocions immobiliàries ve l’atur i ve un drama econòmic,
però ell no està en contra de protegir Ses Fontanelles; però hi
haurà moltes indemnitzacions, però ell no està en contra de
pagar les indemnitzacions; però tot el Decret 1/2007 podrà
comportar indemnitzacions, ell no està en contra del decret que
protegeix, no està en contra de la Llei 4/2008; però crea aquest
debat, i si això continua, o si això, no, si això es manté, les
normes fetes es mantenen no vendrà ningú a gastar a les Illes
Balears; hem de triar, ens diu, hem de triar entre llocs de treball
o protecció mediambiental.

Idò nosaltres li deim que això no és l’opinió de PIMEM, per
exemple, que creu que aquest projecte arruïnarà molta part
econòmica de les Illes Balears, no comparteixen la seva anàlisi
econòmica tan magnífica respecte de les conseqüències d’aquest
projecte en concret, i jo li diria de la visió general segons la qual
l’única manera de continuar econòmicament viables les Illes
Balears es seguir construint com tot el temps del Partit Popular
i com ha caracteritzat els anys vuitanta i noranta del nostre país.
No hi estam d’acord, no creim que això doni futur a les Illes
Balears.

Vostè també està d’acord amb jo, però també està d’acord
que no hem de pagar indemnitzacions o que hem d’intentar
evitar-les; però també està d’acord amb tantes coses, vostè està
d’acord amb tantes coses que no sé quina decisió prendria. Avui
ens demana que sacralitzem les llicències contra tota la
normativa internacional. Perquè, què diu la normativa
internacional? Tothom diu que, pel principi de precaució, no
s’ha d’edificar en espais protegits. Ens ho ha recordat tota la
normativa mediambiental que s’ha aprovat a nivell
internacional, a nivell estatal, a nivell illenc, sempre s’ha dit que
quan una normativa qüestiona, ataca uns valors mediambientals
fins i tot les llicències concedides s’hi han de sacrificar.

Cosa distinta, insistesc, si hi hagués un debat sobre el futur
d’aquest projecte i les conseqüències que podria quedar
absolutament sense cap sortida sine die, parlaríem amb uns
altres termes, perquè és cert que parlam d’una suspensió
cautelar i de les conseqüències d’una suspensió cautelar; ara,
avui tenc el temps que tenc i he hagut de parlar dels termes amb
els quals se’ns plantejava la proposta del PP.

Per paga també es diu, se’ns dóna un nou principi de relació
interadministrativa, la de no ingerència, un títol per cert que
normalment s’alAlega per deixar els drets humans desatesos; bé,
idò, aquest principi, que no és a la Llei de procediment i que no
és a les lleis illenques al respecte, el que tenim sempre és el de
cooperació interadministrativa quan hi ha matèries comuns, i
aquest és el que nosaltres trobam que ha de vetllar de manual
dins Platja de Palma. Ara, que si el que vol dir no ingerència,
perquè no ho explica, és que el Govern no té competències en
medi ambient, que no té competències en ordenació del territori,
que no té competències en zones humides, que aquest Parlament
no té competències en zones humides, no té competències en
ordenació del territori, aleshores és que no ha entès quina és la
competència de cada una de les institucions, com a mínim des
del nostre parer. I per descomptat les d’aquest Parlament, per
descomptat les d’aquest Parlament, òrgan de residència de la
sobirania de les Illes Balears.

Per tant no hi estam d’acord. Creim que el que hem de fer
des del Govern és intentar fer compatibles tots els interessos que
es produeixen a la zona, surti, per descomptat no mantenir
aquesta mesura cautelar en un impasse etern, en això hi hem de
convenir, però que el resultat final ha de ser que Ses
Fontanelles, estrictament la zona humida no es pot construir i el
Pla hidrològic, en darrer extrem, el Pla hidrològic, un altre
document, un altre text, una altra norma jurídica que no és
competència municipal, podria, l’hauria de protegir. I aquest ha
de ser l’interès d’aquest Parlament en lloc de voler consolidar
situacions contràries per a llavors sortir al rescat amb les
indemnitzacions, com Mondragó, no volem més Mondragons,
Sr. Rodríguez, va ser una vergonya Mondragó, n’hem viscut
massa a prop d’aquest tema i crec que per aquest camí a
nosaltres no ens hi trobaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Rodríguez, jo puc acceptar les lliçons d’història, entre d’altres
coses du més anys que jo en política i coneix tota la història de
l’Ajuntament de Palma, fins i tot pens que li pot venir bé per a
la seva carrera per a la batlia de Palma, també si es dóna el cas,
perquè, efectivament, l’explicació que ha donat de tota la
història de Ses Fontanelles crec que és no només encertada sinó
real quant a les persones; ara, utilitzar això d’una manera un tant
jo diria que excessivament atrevida, per fer un debat polític, un
debat que és més de debat en ràdio, en televisió, en premsa, dur-
lo aquí al Parlament, sobre una notícia a un mitjà de
comunicació, transformar-la en una proposició no de llei com la
que ha presentat el Grup Popular, a través de vostè com a
diputat, me pareix de molt poc rigor i molt poc seriós.
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Hem demanat sempre a aquesta cambra rigor amb les coses
i que la informació que es transmet sigui la real, sigui
l’efectivament succeïda, i el que vostè ha pujat aquí o vostè ha
dit quan ha pujat aquí no és exactament la realitat, perquè, com
molt bé li ha explicat el Sr. Melià, fer d’unes declaracions a un
mitjà de comunicació, que podem transcriure literalment i dins
quin requadre venien del Diario de Mallorca, de divendres dia
1 d’octubre, doncs podríem perfectament interpretar o no el que
feia vostè. I per suposat no puc acceptar que sigui un bravejar
per part del president haver dit aquestes paraules, perquè, entre
d’altres coses, sí que coincidim amb el fons de tot això, que és
l’objectiu, que vostè també ha manifestat estar-hi d’acord, que
és la protecció d’aquest espai.

I no convé oblidar ni deixar de banda que Ses Fontanelles és
el darrer aiguamoll important que hi ha a la badia de Palma, que
és resta de l’antiga zona humida del Prat de Sant Jordi. El
Govern de les Illes Balears l’ha inclòs a diversos inventaris i
plans, entre els quals cal destacar el Pla hidrològic de les Illes
Balears vigent, que sap també, i saben tots els diputats d’aquesta
cambra, que s’està redactant el nou pla per adaptar-lo a la
Directiva marc de l’aigua, i que aquest pla vigent obliga a la
protecció especial de Ses Fontanelles, l’article 63 en relació
amb el quadre 63.1, BOIB número 77 de 27 de juny del 2002.

Ses Fontanelles té acreditada una important presència
d’espècies vegetals i d’aus d’alt valor ecològic, la més
important l’endemisme exclusiu de Ses Fontanelles, el
limonium barceloi, inclosa en el Catàleg balear d’espècies
amenaçades i d’especial protecció com a espècie en perill
d’extinció, en el Decret 75/2005, de 8 de juliol. Això és
normativa, igual que ho és el Decret 1/2007, el Decret Llei
1/2007 al qual aquí hi han fet referència tots i que diu
textualment el seu article 4, perquè crec que convé deixar-ho
palès a la cambra, perquè és el que és i és el que té vigència: “Se
suspèn la vigència dels instruments de planejament urbanístic de
desenvolupament, així com l’eficàcia dels actes administratius
que legitimin qualsevol procés de transformació urbanística i ús
del sòl i els procediments administratius per a l’atorgament
d’autoritzacions o llicències dels terrenys següents: a) Els sòls
urbanitzables no programats a l’Àrea de Reconversió Territorial
número 8-12, Platja de Palma-Can Pastilla, del Pla territorial
insular de l’illa de Mallorca, així com el sector urbanitzable
programa, SUP 79/01, denominat Ses Fontanelles, fins a
l’aprovació del Pla de reconversió territorial o del projecte de
millora territorial pertinent.” -el famós PRI, que ara s’ha retirat
també a instància del Partit Popular- “En tot cas, s’haurà de
garantir la preservació i el manteniment dels valors ambientals
de la zona humida de Ses Fontanelles”.

El Pla de reconversió, com hem dit, s’ha retirat, entre
d’altres qüestions amb vistes a aconseguir el major grau de
consens possible, donat l’elevat nombre d’alAlegacions, entre les
que hi ha evidentment les del Partit Popular, com també s’ha dit
en moltes ocasions aquí. I això el que requereix més és rigor, Sr.
Rodríguez, i dir les coses en els llocs adequats totes aquelles
que són les que s’han d’explicar i ha de conèixer tothom. I
moltes vegades el que fem, el que fan sobretot vostès, és
transmetre lío i transmetre embulls. Ho sap i ho ha de dir.

El Decret llei és prou clar en aquest aspecte, a més
determina que la solució haurà de ser proteccionista, i en això
estam. Quina part no entén de tot això?

Fa uns minuts, en aquest mateix Parlament, vostè reclamava,
en el debat de la interpelAlació, serenitat a sis mesos de les
eleccions; la inseguretat jurídica de què vostè parlava la
generaren vostès en el moment d’aprovar una llicència d’obres
d’urbanització en plena campanya, no en plena campanya
electoral, ja en Govern en funcions, una volta coneguts els
resultats electorals.

Evidentment, no li podem donar suport a cap d’aquests punts
de la proposició no de llei. És una proposició no de llei que no
aporta res, no clarifica res i abunda en la no assumpció de les
coses així com són, i sobretot que contribueix a allò que més els
agrada quan no són al Govern: la desinformació, la falta de rigor
i tornar al Govern així com sigui.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Bien,
parece ser que nos hemos equivocado, que no pisamos el suelo,
que no tocamos la realidad, pero la verdad es terca y además se
impone.

Les juro que he leído en la biblia de los ecologistas el
informe RAMSAR y no he encontrado Ses Fontanelles, no las
he visto, no están. Yo no sé si es que tengo defecto de visión,
pero inclusive me he puesto las gafas y no las he encontrado;
hay dos lugares húmedos en Baleares: uno, la Albufera de
Muro, y el otro son Ses Salines d’Eivissa, pero no están Ses
Fontanelles. Quiere decir que el Sr. Antich y el Sr. Carbonero
son más ecologistas hoy, porque cuando el Sr. Carbonero hizo
el convenio urbanístico podría haber dicho no, esto es una zona
húmeda; o cuando el Sr. Antich dijo voy a pasarla de suelo
urbano no programado a suelo urbano programado, no, no,
alcalde habría que hacerlo al revés, desclasificarlo que ahora
costará menos, pero hay que protegerlo.

Yo “Sr. Albona”, me va muy bien que usted venga aquí,
pontifique y diga encíclicas, usted nunca se equivoca, usted es
una persona que aquí, cuando viene, tiene toda la razón del
mundo, ¿no? Pero mire, las licencias urbanísticas están regladas
y las de un gobierno en pleno ejercicio de sus potestades o las
de un gobierno en funciones, con todos los informes favorables
tramitados durante cuatro años o cinco años, son legales. Y si no
fuese la alcaldesa de Palma ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

... una persona paniaguada hubiera hecho uso de la ley de
capitalidad y hubiera requerido a este Parlamento para que
modificase la ley, porque, según la Ley de capitalidad, no puede
este Parlamento ni el Gobierno hacer un decreto sin que
intervenga el municipio de Palma. Y si somos buenos para
exigir que se cumpla la licencia de Muro, somos buenos para
exigir que se cumpla la licencia de Palma. Por lo tanto, estamos
aquí discutiendo un derecho, sí, sí, sí, este Parlamento ya hizo
una ley, ¿os acordáis?, en que eximía de licencia municipal a
Son Reus, y el municipio de Palma recurrió al Constitucional y
tuvieron que modificar la ley. Si ahora lo hubiera hecho igual la
alcadesa de Palma, como era su obligación, que tenía más
potestades porque tenía la Ley de capitalidad que le da este
Parlamento, esto hubiera ocurrido así.

Pero vamos a ver, señores míos, yo creo que está bien en un
momento dado, en el año 2007, se trae esta medida, bueno, se
suspende esto, vamos a dar una solución; pero tres años después
¿a dónde nos ha conducido? La ley, ¿hay alguna ley que diga
que se puede suspender un planeamiento por más de tres años,
ni siquiera por rango de ley, hay alguna ley que diga esto, se
soporta en algún sitio? ¿Esto qué nos va a costar? ¿Qué
derechos tienen? No es posible legislar en contra de los
ciudadanos, no es posible, hay que legislar por el bien común,
evidentemente. Seamos valientes, protejamos del todo Ses
Fontanelles, la expropiemos, pero no puede ser que un señor
que tenga unos derechos consolidados se los neguemos. O sea,
no es cuestión de (...), hay que decir en qué gastamos los
recursos de esta comunidad autónoma, yo creo que es muy
importante posicionarnos.

Los ciudadanos tienen que saber si un señor que tiene
derecho a hacer una casa entre medianeras puede haber un
decreto ley en que le digan que no, porque es exactamente igual
una cosa que la otra, sí, sí, exactamente igual.

Y es verdad que tengo un recorrido político yo, pasa el
tiempo, me acuerdo de muchísimas cosas, pero el Sr. Antich ja
hi era y el Sr. Carbonero muchísimo antes, y están aquí los dos
tomando disposiciones en contra de lo que hicieron, ellos son
los incoherentes, ellos son los que no tienen una coordinación
de sus acciones, porque fueron los que crearon, los que
posibilitaron.

Sr. Alorda, inclusive le diré otra cosa más, mire usted, no lo
tengo seguro pero miraré luego la hemeroteca, usted aprobó el
Plan General de Palma del 98 en el Consell de Mallorca, eh, y
contemplaba Ses Fontanelles tal como está. Por lo tanto, sí, sí,
sí, exactamente igual, posiblemente menos restrictiva, hasta más
restringida todavía, porque están protegidas Ses Fontanelles,
hemos dicho ya que 19 hectáreas son de propiedad municipal,
19 hectáreas; 16.000 metros cuadrados más de zona deportiva
y (...). Ustedes no se acordarán, pero yo me he deslizado por un
tobogán que había en Ses Fontanelles, no sé si acordarán
ustedes, había un parque aquí en los años setenta, yo me he
deslizado por allí. Bien, pues mire usted, ahora están mejor,
están más protegidas que antes, por lo tanto yo creo que es

importantísimo que aquí lo que reivindicamos es que una
institución, ni siquiera el Parlamento puede invadir
competencias de otras, las puede suspender, pero evidentemente
hay que decir: oiga, ¿por un año, por seis meses, por dos años?

Pero estamos a seis meses de elecciones, y ¿me quiere usted
decir que antes de estos seis meses de elecciones se va a reponer
a estos señores el derecho que se les ha quitado, Sr. García, se
les va a reponer? Estamos hablando de que alguien ha
presumido, ha presumido públicamente de que ha parado una
licencia municipal concedida legalmente, y lo dice (...); no, no,
la información del diario está entre comillas, está
entrecomillada, quiere decir que son las palabras del Sr.
Presidente, y me gustaría que estuviera aquí para poder decirme
a mí ahora que no es verdad, pero si no está aquí evidentemente
es que asume lo que ocurrió aquel día.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, silenci senyors diputats.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Por lo tanto, yo, señores diputados, señoras diputadas, voy
a decir dos cuestiones: aquí vamos a votar algo muy importante
y es la independencia de las competencias. Yo he oído
muchísimo, cuando había competencias del Govern, del Consell
y de los municipios en la pasada legislatura, ahora parece que
no, ahora parece aquí que un conseller que no es ni siquiera
electo puede aprobar planes generales, en contra de lo que está
ordenado según la ley de suelo, para viviendas de VPO; hay
consellers que inclusive pueden aprobar licencias de hospital en
Ibiza, solamente con su firma, sin tener en cuenta ni al
municipio ni al Consell de Ibiza. Yo creo señores que estamos
equivocados, que es importante que el estado de derecho se
reponga y que aquél que tenga competencias las asuma y el que
no al menos que intente negociar o compartir aquéllas.

Gracias, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. I conclòs el debat, passarem a la
votació. Per tant, senyors diputats, ...

Perdó?

(S’escolta de fons el Sr. Rodríguez i Barberà el qual
demana la votació separada)

Vol vot separat de cada un dels tres punts? Molt bé.
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Idò, passam a votar el primer punt. Senyors diputats passam
a votar i votam.

Vots a favor del primer punt, 26; en contra, 27. Per tant,
queda rebutjat el primer punt.

Passam a votar el segon punt. Passam a votar i votam.

Vots a favor, 26; vots en contra, 27. Queda rebutjat el segon
punt.

I passam ara al tercer i darrer punt d’aquesta proposició no
de llei. Passam a votar i votam.

Vots a favor, 26; vots en contra, 27.

Per tant, queden rebutjats els tres punts de la Proposició no
de llei 5725/10.

III.3) Proposició no de llei RGE núm. 5604/10, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra la corrupció
política (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 5656/10).

Finalment debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5604/10, presentada pel Grup Parlamentari Socialista i relativa
a lluita contra la corrupció política, rectificada mitjançant
l’escrit RGE núm. 5656/10.

Per defensar la proposició no de llei, per un temps de deu
minuts, el Sr. Diéguez té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. En el debate de esta proposición no de ley voy a
intentar decepcionar a quienes esperan un debate sobre casos de
corrupción. Se supone que todos estamos en contra de este
grave problema y con esto acabo. Hoy quería que nos
pusiéramos de acuerdo en cuestiones de método, en cuál debe
ser nuestra actitud ante determinadas actuaciones de órganos del
Estado, como miembros de este parlamento que representa la
soberanía popular en nuestro Estado de derecho, y por ello será
el eje de mi intervención la defensa de dicho estado de derecho
del que ya se ha hablado en esta tribuna en el día de hoy en el
que la discrepancia no sólo está permitida sino que además tiene
cauces reglamentados de expresión.

Como ya saben, señoras y señores diputados, me gusta
buscar los antecedentes y fundamentos y hoy en eso no habrá
excepción. Dicen que el moderno estado de derecho surge de
una lucha contra la tiranía, normalmente la forma de
absolutismo regio, y ese antecedente hizo que se incluyera en
alguna constitución el llamado derecho a la resistencia, que
figura en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de la Revolución francesa y también en la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776,
en la que después de declarar como derechos inalienables la
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad se dice que cuando
quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos
principios el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y
a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá la
mayores posibilidades para alcanzar su seguridad y su felicidad.

Sin embargo, la consolidación del Estado democrático en
estos últimos siglos, y del Estado de derecho, ha ido reduciendo
el llamado ámbito del derecho a la resistencia hasta el punto de
que definitivamente en el preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 ya se indica que
el mejor recurso contra la injusticia es el propio estado de
derecho, y se dice en ese preámbulo: “considerando esencial que
los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
derecho a fin de que el hombre no será compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. Es decir,
el estado de derecho es la mejor solución contra la injusticia. La
mejor defensa de los derechos y libertades del individuo es la
ley y su predominio la mejor garantía de aquellos. Es un
ejercicio que hemos de repetir más a menudo de lo que
quisiéramos.

Como tampoco podemos sustraernos de la actualidad, hemos
de decir que hemos vivido un fin de semana convulso en el que
los controladores aéreos, so pretexto de ciertas reivindicaciones
de carácter laboral, han saltado todos los mecanismos
legalmente previstos en nuestro estado de derecho y de forma
salvaje se han enfrentado al sistema de libertades y derechos
que la Constitución ampara en nuestro país. Más allá de las
consecuencias de su acción la gran queja contra los
controladores ha sido que se han saltado los mecanismos que el
estado de derecho pone a su alcance para efectuar sus
reivindicaciones. Y una de las cosas que mejor caracteriza a lo
que llamamos estado de derecho, ya digo, es que establece
mecanismos para que quienes discrepan de la actuación de
cualquiera de los poderes del estado tenga a su alcance remedios
legales para combatirlos. Es tan unánime esta aceptación del
estado de derecho como elemento de solución de conflictos que
corresponde a posiciones políticas marginales el ataque directo
contra el mismo sin usar los elementos de solución de
conflictos.

Todo ello viene a colación por cuanto a principios del mes
de noviembre se produjo el sobreseimiento provisional, que no
definitivo, del asunto conocido como plan territorial. Muy
brevemente recordaré algunas de las circunstancias de ese
asunto de forma telegráfica. La denuncia original no la
interpuso la Fiscalía sino una organización medioambiental, la
policía no efectuó ninguna detención, durante la tramitación del
asunto, habiendo serios indicios delictivos, se toma declaración
a varias personas que intervinieron en los trámites del Plan
territorial sin que se imponga a nadie una fianza ni medida
cautelar alguna. Por lo que las imputaciones sólo tenían alcance
de ser una garantía procesal ante la posible, una eventual
participación en un acto delictivo. 

Ninguna actuación de los imputados en la causa resultó
bastante para que se formulara acusación contra ellos y, por
tanto, el Ministerio Fiscal decidió no acusar a nadie. El juez
encargado del asunto, en el momento en que nadie sostiene
acusación formal, decide el sobreseimiento. Ésa es la actuación
que tienen los profesionales de la Justicia, Ministerio Fiscal,
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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A nivel político el caso no tendrá mayor relevancia, desde
mi grupo parlamentario en ningún momento pedimos que las
imputaciones en dicho caso tuvieran consecuencias políticas, ni
este portavoz que representa al Grupo Parlamentario Socialista
ha hecho la menor mención a dicho asunto. La reacción de
algunos principales imputados es también totalmente
respetuosa, se dice que la Justicia ha hecho su trabajo y punto.
Pero, dichas imputaciones sí que acaban teniendo consecuencias
políticas ya que como es sabido por todos en una formación
política en la que pertenecen algunos de los imputados se había
anunciado que estos no formarían parte de sus listas electorales.
No hubo detenciones, no hubo fianzas, no hubo acusación, no
hubo críticas de entidad por parte de otros partidos políticos y
la única consecuencia política de esa imputación temporal es la
exclusión de listas electorales.

Al día siguiente del sobreseimiento del caso nos sorprendió
encontrarnos con algunos titulares en medios de comunicación,
citaré dos sin citar a su autor que todo el mundo ya sabe quien
es, Sr. X, quien sea anuncia posibles acciones legales contra
algún juez, fiscal o policía del caso judicial. Otro titular:
“plantea querellarse contra jueces, fiscales y policías por el caso
Plan territorial de Mallorca”. En el texto de la noticia se podían
leer otras frases entrecomilladas, por ejemplo: “se ha vulnerado
la presunción de inocencia”, “se han filtrado de forma
interesada secretos sumariales”, “se han producido detenciones
indiscriminadas y de forma pública”, y un sinfín de cosas más.

A lo que este diputado alcanza, en el caso referido, no se
vulneró la presunción de inocencia más por quien por
descalificó a las personas implicadas por su mera imputación al
considerarlas indignas de ser candidatas al puesto que en ese
momento ocupaban; no se filtró ningún secreto sumarial, porque
no se había acordado nunca secreto sumarial; no se produjo
ninguna detención, y por tanto muchos menos indiscriminada.

Miren, en un estado de derecho no tenemos por qué
compartir y aplaudir todas las actuaciones de los diferentes
poderes del Estado, pero sí debemos respetarlas. Los distintos
órganos del Estado están en manos de personas que aciertan o
se equivocan, como humana operis, y el propio estado de
derecho pone a nuestra disposición remedios legales para la
rectificación, si procede. 

Estas declaraciones han quedado, pues, prácticamente
aisladas, aisladas no sólo en el momento sino también en la
historia, y me remitiré a un antecedente que tiene gran valor por
la importancia política de la persona al momento de hacerla y
porque se trata de una persona que ha estado implicada en
algunos asuntos de corrupción en estos momentos. En diciembre
del 2006 el entonces presidente del Govern, el Sr. Matas,
después de visitar al Fiscal Jefe, Sr. Conde Pumpido, con
ocasión del hoy ya parcialmente sentenciado caso Andratx, dijo:
“No sólo respetamos las acciones judiciales sino que también
facilitamos la actuación judicial contra la corrupción para exigir
que la ley se cumpla -añadía- los jueces y la Fiscalía actúan con
toda la contundencia necesaria para que no tengan que pagar
justos por pecadores y sea dañada la imagen de la
Administración balear”. A nivel parlamentario, en general, lo
que he oído por parte de representantes del Partido Popular, del
Grupo Parlamentario Popular, ha sido siempre llamamientos al
respeto de la presunción de inocencia y a la tranquilidad. 

Sin embargo, estas declaraciones a las que hemos hecho
referencia rompen esa línea ya que además se aseguraba en uno
de los medios de comunicación que recogían este tipo de
declaraciones que iba a recurrir a su asesor madrileño, Sr.
Gordillo, para que si lo estima conveniente emprenda acciones
legales contra alguno de los investigadores del caso archivado.
Mal asunto porque no había leído, quien decía estas
declaraciones, que cuatro meses antes el Sr. Gordillo, en junio
de 2010, en entrevista a un medio de comunicación al ser
preguntado sobre la labor de la Fiscalía en Baleares había dicho
lo siguiente: “alabo su tarea, los conozco y son los primeros en
luchar contra la corrupción”. Y cuando se le pregunta sobre si
hay que atacar a la Fiscalía responde: “para todo lo que no nos
parezca correcto hay recursos e impugnaciones, nunca he sido
partidario, y menos ahora, de denunciar a los investigadores,
nunca actuar contra esas personas, creo que no hay motivos”.

Es decir, que parece que hay una práctica unanimidad.
Espero que se me diga que esas declaraciones han sido
malinterpretadas, que no se quiso decir lo que se dijo y que no
se está de acuerdo con esa línea. Hoy se trata de marcar otra
línea común de todo este parlament de les Illes Balears que
pasa porque este parlament ponga en valor la tarea que se ha
hecho por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, tribunales, Ministerio Fiscal en la lucha contra la
corrupción. Los hechos que han ido descubriéndose nos
demuestran que era un trabajo absolutamente necesario y
también es el momento de rechazar cualquier intento de presión
que intente desviar o disuadir a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, tribunales y Ministerio Fiscal de su tarea.

Quisiera acabar mi intervención solamente con unas
palabras prestadas por Marilyn vos Savant que dicen que un
acto de justicia permite cerrar el capítulo, un acto de venganza
escribe un capítulo nuevo. Si un acto de justicia permite cerrar
un capítulo y un acto de venganza escribe un capítulo nuevo les
propongo cerrar este capítulo nuevo que se abrió con una
votación unánime que dé la respuesta adecuada. Nada más,
señores y señores diputados.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. A aquesta proposició el Grup
Parlamentari Popular ha presentat una esmena d’addició RGE
núm. 5984/10.
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Per tant, per defensar aquesta esmena té la paraula la Sra.
Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Popular votarà a favor de la proposició no de
llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista, si bé, també en
ares de la imparcialitat en un tema tan delicat com aquest, creu
oportú que aquest parlament també aprovi l’esmena que hem
presentat per condemnar qualsevol acció o omissió que vulneri
els principis constitucionals relatius al Poder Judicial,
vulneració que s’ha pogut cometre aquesta legislatura per
determinades persones o institucions.

Sabem que la gènesi d’aquesta proposició no de llei són
unes declaracions fetes per una persona que no es pot defensar
en aquesta cambra, el president del Partit Popular, però que el
Grup Socialista, que no li importa cada dimarts dir-nos a la cara
que el que el Parlament aprova no ho complirà, és summament
estricte amb les declaracions que en un moment donat, i fruit de
situacions molt complicades i a vegades injustes que s’han
produït aquesta legislatura dins el si del Partit Popular, fa un
extraparlamentari. Un executiu que no respecta el legislatiu ens
ve aquí a donar lliçons d’escrupolositat fent un poquet de
demagògia, li he de dir Sr. Diéguez, en un tema on el Partit
Popular sempre ha demostrat el seu màxim respecte,
l’acatament a les decisions judicials agradin o no agradin, i és
un partit que ha pres decisions duríssimes per lluitar contra la
corrupció política.

Per tant, Sr. Diéguez, jo li demanaria, tant els preocupa el
Parlament com per presentar aquesta proposició no de llei?
Vostès que cada dimarts arriben un poquet dels ciutadans i de
la sobirania popular que representa aquesta cambra perquè tot
el que aquí s’aprova doncs no té cap importància, no passa res,
no es respectarà el que aquí s’aprovi, ara volen que aquest
parlament tengui un auctoritas que vostès cada dimarts li
lleven. Per tant, per a nosaltres que avui s’aprovi aquesta
proposició no de llei és com per a vostès paper banyat, no és
això, Sr. Diéguez? Per tant, hem de veure realment de què es
tracta i de què parlam.

Per al Partit Popular el tema de la corrupció és un tema molt
important perquè, a més, hi ha moltes persones involucrades en
processos i amb dret a la presumpció d’innocència que sovint
se’ls nega. Altres, efectivament, estan condemnats i en presó
amb sentència ferma, però, aquest grup al qual s’ha volgut
criminalitzar per part de l’esquerra mesclant moltes vegades ous
amb cargols i volent criminalitzar tot un partit i tot un govern
que va gestionar i molt, simplement per de vegades tapar la seva
incompetència en gestió, jo li dic que aquest grup no té res a
amagar ni tampoc tolerar determinades lliçons de respecte,
honestedat o transparència que no avui, però moltes altres
vegades ens fan contínuament i sovint des de l’esquerra, perquè
una cosa és la justícia i una altra és el que podríem anomenar
persecució política, i vostès han estat artistes en aquest camp.
No m’ho poden negar, no poden venir aquí després de quatre
anys i no dir que vostès han estat artistes i mestres. Jo li podria
donar milers d’exemples en primera persona. 

Ve avui i ens diu que el Pla territorial de Mallorca ningú mai
ha fet cap acusació de l’esquerra. Això no és veritat, això no
veritat. Hi ha gent que ha patit i molt i no és veritat que no
s’hagi fet aquí sessions i molt greus sense respectar la
presumpció d’innocència de les persones que han estat
involucrades dins el cas Pla territorial perquè després durant
també aquesta legislatura doncs vostès no veuen la paja en el
ojo propio, després defensen els seus imputats llevant
importància a la imputació, els justifiquen, però si són del PP
no, els del PP són corruptes, els seus no, són els intocables, Sr.
Diéguez.

Per tant, nosaltres creim i sostenim que aquesta legislatura
a vostès només els interessa el tema de la corrupció si afecta el
Partit Popular, si no ja hem vist en moltes ocasions com vostès
les justifiquen i des de les més altes instàncies. A més, ho han
fet una eina exclusivament política tota la legislatura i el que
queda de legislatura ho faran, estam convençuts, faran tota la
campanya electoral i tot el que queda. Han volgut fer aquesta la
seva batalla electoral exclusivament en un tema, ja dic, que
afecta persones, afecta famílies i de vegades vostès han
manipulat i han enganat i han debilitat la nostra estructura
institucional.

Evidentment, el Partit Popular sempre condemnarà la
corrupció política i, a més, reconeix la gran tasca que en molts
casos s’ha dut a terme durant aquesta legislatura, però això no
implica que no es puguin reconèixer els errors judicials que han
existit, els abusos en segons quines actuacions i sobretot la greu
polítització a la qual s’ha arribat.

És evident que de vegades certs principis constitucionals han
estat vulnerats o almanco hi ha una certa sensació que no es
respecten adequadament, i no fa falta posar exemples concrets,
basta mencionar aquests principis: principi d’igualtat, el principi
de presumpció d’innocència, el principi de secret de les
comunicacions, el principi de la llibertat física, el principi de la
tutela judicial efectiva, el principi de respecte al secret del
sumari, el principi de la independència de l’administració de
justícia. No és ver, Sr. Diéguez, que no cal posar massa
exemples per veure que de vegades les coses no acaben de
funcionar com pertoca?

I després hi ha molts èxits, efectivament, on s’han permès
condemnar els abusos de corrupció, però és just que un partit al
qual s’ha criminalitzat tant es vulgui defensar, perquè el
problema és que s’ha criminalitzat tot un partit, no aquestes
persones, i quan hi ha hagut errors ni tan sols el Sr. Diéguez ens
permet que el nostre president digui que estudiarà atacar
qualsevol abús, perquè això ho preveu la pròpia Constitució
espanyola.

Vostès han volgut fer veure que el Partit Popular és igual a
corrupció i amb tota la seva campanya mediàtica i sense pietat
han volgut fer creure a tot un partit que era corrupte, i això és
fals i no només és fals sinó que el temps ens donarà la raó. Ara
bé, la distinta vara de mesurar doncs fa que el Partit Popular
tengui dret a qüestionar moltes actuacions; nosaltres ens
demanam per què hi ha casos que van tan ràpids i d’altres estan
dormits? Per què hi ha detencions en uns casos i en altres no?
Per què quan hi ha detencions algunes esgoten les 72 hores i
altres ni 24 hores? Per què els afectats, persones, s’assabenten
de les actuacions que els afecten per la premsa, fins i tot quan hi
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ha secret del sumari? Per què hi ha presó preventiva en alguns
casos i en altres no? Són, evidentment, preguntes que
segurament tendran resposta justificada, però que donada la
politització existent és de vegades difícil intentar trobar
justificació a una distinta vara de mesurar.

Però quan no es confirmen determinats fets que han ocupat
tantes i tantes portades de diaris, que han criminalitzat, que han
acusat políticament persones que han vist embrutada tota la seva
dignitat, com són sentències absolutòries o són desimputacions
o arxius provisionals, com vostè ha anomenat, és normal, és
humà, Sr. Diéguez, que el Partit Popular reaccioni perquè,
davant la incapacitat de l’esquerra de demanar disculpes, el
mínim és que el Partit Popular analitzi i estudiï si les
institucions han actuat correctament o no i prengui la decisió
que estimi més adequada per al partit, per al partit i els afiliats
als quals representa. Només faltaria, Sr. Diéguez, que el PSOE
ens prohibeixi drets tan elementals com aquest. I si per a vostè
són amenaces, per a nosaltres són l’exercici legítim dels drets
constitucionals.

En definitiva, Sr. Conseller, Sr. Diéguez, li he de dir que
nosaltres volem deixar clar avui quins són els principis que
nosaltres defensam, en primer lloc que el Partit Popular felicita
totes les forces d’ordre públic, dels poders públics, per la seva
tasca que han desenvolupat en la persecució de la corrupció
política i tots els beneficis que reporta a la societat aquesta
actuació.

En segon lloc, el Partit Popular mai no ha amenaçat ni
amenaçarà cap institució ni poder constitucional que acompleixi
les seves obligacions legals, només faltaria.

En tercer lloc, el Partit Popular sí que mostra el seu rebuig
a aquelles actuacions polítiques o judicials que han vulnerat els
drets i deures que la nostra Constitució espanyola reconeix.

En quart lloc, el Partit Popular rebutja i reprova que els
partits d’esquerres utilitzin una doble vara de mesurar i hagin
polititzat tota la vida pública i hagin polititzat l’administració de
justícia amb els casos de corrupció, per no parlar dels milions i
milions d’euros que han gastat en auditories inútils.

I en cinquè punt, i per acabar, el Partit Popular rebutja que
vostès ataquin una persona, president del Partit Popular, que
representa i defensa els 20.000 afiliats al Partit Popular a les
Illes Balears i defensa les seves sigles; un president que ha
demostrat la seva duresa contra la corrupció i que, amb llibertat,
ha expressat el seu convenciment de lluitar també contra els
possibles abusos que s’hagin pogut cometre, rebutjar el Sr.
Diéguez que per a vostès aquest Parlament sigui tan important
per qüestionar la llibertat d’expressió d’un extra-parlamentari i
no ho sigui en canvi per debatre el pressupost de la comunitat
autònoma enmig d’una greu crisi.

Sr. Diéguez, és evident que parlam llenguatges distints.
Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Passam ara a les intervencions dels
grups que no hagin presentat esmenes. Primerament pel Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, ja a
l’antiga Grècia, on va néixer un premodel del que avui és la
democràcia, alguns filòsofs tenien ben clar que els sistemes
polítics es podien corrompre i acabar essent uns instruments
corcats i pot adequats per allò que pretenien. Les democràcies
modernes es basen en l’estat de dret, en la legitimitat
institucional i en el que, en una terminologia que a vegades
recorda l’oest americà, se’n diu l’imperi de la llei. La llei,
evidentment, ha d’estar basada en la legitimitat i ha de ser un
instrument adequat a les necessitats de la societat. 

Una de les qüestions que ha fet que una part important de la
societat tengui una confiança molt baixa en els polítics, en això
que diuen la classe política, han estat els casos de corrupció. La
corrupció ha estat una costant en els mitjans de comunicació, en
l’opinió pública, en els tribunals i en aquest mateix parlament.
Això, evidentment, constitueix una anomalia de grans
dimensions a la qual es necessari que hi trobem una solució,
perquè resulta imprescindible, més i més en una etapa com la
que passam, aconseguir millorar la confiança de la població en
general en els polítics. Quan la gent no confia prou en els
polítics és el mateix sistema, és la democràcia, el que es pot
trobar amenaçat. 

Avui per sort la possibilitat d’un cop d’estat és remota, però
en altres etapes la baixa confiança en els polítics ha fet possible
que proliferassin posicions contràries als principis de la
democràcia, ara podrien sortir sota la forma de populismes
diversos, com ja ocorre a altres llocs d’Europa. 

En aquest context entenem en termes totalment generals, de
manera universalment aplicable als sistemes democràtics, que
la Fiscalia, els tribunals de justícia i les forces i cossos de
seguretat de l’Estat treballen per salvaguardar el sistema i per
lluitar contra la corrupció. Aquesta és la seva feina i hem de
suposar que de manera generalitzada els professionals que
treballen en aquests camps fan tot el possible per fer-la bé.
Certament, sense la funció de l’Administració de Justícia i dels
cossos de seguretat el sistema mateix estaria contínuament en
perill i la primera anomalia que l’assetjaria seria precisament la
corrupció. 

Dit això, senyores i senyors diputats, no voldria per res que
el meu vot implicàs un malentès sobre algunes qüestions que
també trobo que són fonamentals. Per exemple, entenc que
l’Administració de Justícia encara és lluny d’adaptar-se a l’estat
plural. Pensam per exemple en el percentatge de judicis que se
celebren en català a les Illes Balears. Es tracta d’una
administració que encara no ha assumit que aquí hi ha dues
llengües oficials en plena igualtat, que som en una comunitat
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autònoma i que l’Estat és plural. Té per tant ella mateixa molt
de camí per fer per adaptar-se plenament a l’estat de dret i als
valors compartits del nostre sistema democràtic. 

Sigui com sigui, la declaració genèrica que ens proposa el
Partit Socialista és, des del meu punt de vista, de sentit comú
especialment en els conceptes de caire universal que ens
presenta.

Quant a l’esmena d’addició que proposa el Partit Popular
entenem que fa referència a principis fonamentals de l’estat de
dret que han de quedar també fora de tota discussió, perquè un
estat de dret funcioni amb plenitud democràtica el poder judicial
ha de ser independent. Així mateix els principis d’igualtat
davant la llei o de presumpció d’innocència de les persones
acusades han estat conquestes democràtiques bàsiques per a les
nostres societats. Les referències a la llibertat individual, el
secret de sumari o el secret en les comunicacions constitueixen
elements bàsics per a la netedat de qualsevol procediment
judicial i la seva vulneració constitueix al cap i a la fi una altra
forma de corrupció.

Per tant, entenem que aquest parlament no fa més que
ratificar allò que constitueix la base del funcionament normal
dels processos judicials en un estat de dret. Per aquesta raó
també hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. També pel Grup Parlamentari Mixt la
Sra. Sureda té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
malauradament l’existència de la corrupció política és una
realitat, ho hem vist als jutjats amb sentències fermes i és per
altra banda, algunes de les coses que es diuen, se senten i es
parlen a partir d’aquí sobre la corrupció, que poden ser fletxes
enverinades cap al nostre sistema constitucional. Dic això
perquè en un estat de dret com pretén ser el nostre no hi tenen
cabuda ni els judicis paralAlels ni la condemna prèvia dels
imputats.

Des d’Unió Mallorquina creim i som respectuosos en la
separació dels poders. Creim en la presumpció d’innocència.
Creim en la igualtat de les persones davant la llei. Unió
Mallorquina condemna la corrupció i Unió Mallorquina ha
respost internament amb un codi de bones pràctiques aprovat al
nostre congrés de refundació.

El ritme de la justícia i de la política no és el mateix. Encara
que la justícia va lenta hem de respectar el seu ritme i les seves
regles, malgrat que estaria bé que s’acceleràs perquè afecta la
credibilitat de la democràcia. Sembla que els polítics, tots són
iguals i tots sabem que això no és així. Són molt poques les
persones dins cada partit que siguin corruptes, la gran majoria
fan feina per al país. Hi ha d’haver una depuració radical
d’aquestes pràctiques, la Llei del sector públic també ens hi pot
ajudar. 

Per aquests motius Unió Mallorquina constat la tasca que
dins la separació de poders du a terme i ha de dur a terme el
poder judicial i per tant, votarem a favor del punt 1 d’aquesta
moció. No podem judicialitzar la política ni polititzar la justícia.
Tots hem de tenir clara aquesta separació de poders i no se n’ha
de fer un ús partidista.

Per altra banda, també votarem a favor de l’esmena
d’addició presentada pel Grup Parlamentari Popular que rebutja
qualsevol vulneració del principi d’independència del Poder
Judicial, del principi d’igualtat davant la llei, del dret a la
presumpció d’innocència, del dret a la llibertat individual, del
dret a la tutela judicial efectiva, del dret al respecte al secret de
sumari, del dret al secret de les comunicacions.

Des d’Unió Mallorquina no entenem un estat de dret sense
el respecte a aquests principis que afecten el conjunt de la
societat, encara que en podríem sumar algun ja que no són tots
els principis inspiradors del dret ni tots els drets que recull la
Constitució. Tot i això hem de dir que per la matèria que
tractam els trobam suficients.

Per acabar, anuncio també el vot favorable al punt 2
d’aquesta proposició no de llei, però sincerament hem estat en
dubte d’una abstenció perquè Unió Mallorquina no vol entrar
dins les guerres "dieguistes" que precisament només encaren
PSOE i PP dins el seu ús partidista de la corrupció política que
sols desemboca i aprofundeix en la desafecció de la societat cap
a la política.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. 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, pensam en primer lloc i per començar que la
corrupció és una amenaça seriosa per a la democràcia i que la
situació pel que fa als casos de corrupció és preocupant.
Entenem que s’ha de dir que no tothom és igual, que la immensa
majoria dels polítics fan feina d’una manera neta i honesta i que
ens correspon donar prestigi a la política. Estam convençuts que
hem de donar prestigi a la política i ho hem de fer amb el nostre
discurs i amb la nostra pràctica, però crec que tampoc no ens
correspon tancar els ulls a allò que ha succeït i les greus
conseqüències que té allò que ha succeït sobre la credibilitat en
la política. 

Crec que és difícil fer un judici global sobre si tenim una
classe política corrupta i com dic hem de reivindicar la
credibilitat i el prestigi de la vida política, però hi ha un parell
de dades que són molt preocupants i les quals voldria fer
referència.
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La primera és una dada que ha sortit en els mitjans de
comunicació, fa referència a allò que s’anomena l’índex de
percepció de corrupció. L’índex de percepció de corrupció és un
indicador que elabora Transparency International, que és una
organització internacional dedicada a les qüestions de corrupció
que situa Espanya en el lloc 30 del món en corrupció amb una
puntuació d’1 a 10 del 6,1. 

La corrupció és difícilment mesurable perquè no hi ha
indicadors objectius, per tant, és un índex que es fa a partir
d’enquestes, és un indicador de percepció de la corrupció com
el seu nom indica. 

Un lloc 30 en una llista de 178 països pot semblar una
situació relativament bona, per dir-ho així, però realment si ens
fixam en una sèrie de dades la situació és molt preocupant.
Primer perquè tant la posició relativa com la nota d’1 a 10 baixa
cada any, o ha baixat cada any durant els darrers anys. Segon,
perquè hi ha una diferència abismal en aquesta nota d’1 a 10
amb altres països europeus, Dinamarca, Finlàndia, Suècia tenen
més d’un nou, Alemanya té un 7,9 i Espanya té un 6,1. Tercer,
perquè no és allò que ens correspon. Espanya està molt més ben
situada en altres indicadors, en renda per càpita o en índex de
desenvolupament humà, que en aquest indicador de percepció
de la corrupció. Per tant, la situació és preocupant. 

La segona dada a la qual volia fer referència és una enquesta
recent del centre d’investigacions sociològiques que diu que els
polítics -talment ho formula l’enquesta, els partits i els polítics-
són el tercer motiu de preocupació ciutadana: el primer, la
desocupació; el segon, la situació econòmica, i el tercer, els
polítics i els partits polítics. Entenem que això és una dada
devastadora que indica que hi ha un divorci molt profund entre
la classe política i la corrupció i que d’aquest divorci tan
profund no pot sortir res de bo per a la democràcia.

Aquestes dades, lògicament, tant la primera de Transparency
International com aquesta del CIS, es refereixen al conjunt de
l’Estat, no disposam ni d’un índex de percepció de la corrupció
ni d’una enquesta del CIS per a les Balears, però podem
endevinar que, tant d’una cosa com d’altra, els resultats no
serien massa bons.

Crec que a Balears a més és especialment preocupant o ha
estat especialment preocupant durant una sèrie d’anys la
sensació d’impunitat que hi ha hagut respecte de la corrupció.
Crec que aquesta sensació d’impunitat té un fet fundacional que
és aquella sentència del cas túnel de Sóller, aquella sentència
que afirmava que hi havia delicte, però que no hi podia haver
condemna perquè el delicte havia prescrit. A partir d’aquí, hi ha
la sensació que la corrupció surt gratuïta. Aquesta sensació s’ha
vist agreujada per casos posteriors, com el cas Mapau, el cas
Bitel, de Bitel record especialment una sentència que diu que
aquell mes no podien arribar per casualitat allà on arribaven,
però que no es trobava de veure la figura penal que pogués
condemnar aquell desviament. Per cert que aquesta qüestió del
cas Bitel també va bé treure-ho a compte perquè l’esmena del
Partit Popular parla dels secrets de les comunicacions.

De qui és la preocupació de tot això que ha passat?, de qui
és la responsabilitat perdó de tot això que ha passat? Entenem
que no és dels fiscals, que no és dels jutges, que no és de les
forces de seguretat i que tampoc no és -perquè això també
algunes vegades es diu o es deixa entreveure- dels que
informen. Només faltaria que la culpa dels efectes perniciosos
que té la corrupció sobre la credibilitat de la vida política fos de
les persones que n’informen, en tot cas els mitjans que
n’informen formen part de la lluita contra la corrupció.

El que ha passat durant aquesta legislatura -i amb això ja
vaig cap al punt primer de la proposició no de llei que presenta
el Grup Parlamentari Socialista- és que la justícia ha perseguit
casos de corrupció amb determinació i amb tenacitat i d’aquí
han sortit imputacions, han sortit instruccions i ha sortit -ara ja-
alguna condemna i aquesta ha estat la millor contribució
possible perquè s’acabi la sensació d’impunitat.

Pensam que els rius de tinta i les hores de telenotícies que
s’han destinat a la corrupció a les Balears no són res del que
puguem estar orgullosos. Haver estat portades de diaris de tirada
estatal no és cap cosa tampoc de la qual puguem estar satisfets,
però hi ha una cosa que és encara pitjor que seria que passassin
aquestes coses i que no passàs res en l’àmbit judicial ni en
l’àmbit informatiu; que algú se’n pogués endur els doblers a
casa seva i enterrar-los en una llauna de Cola-Cao i que no
passàs res; que un batlle es fes un xalet a casa seva, fent-lo
passar per un magatzem agrícola i que no passàs res; que es
falsificassin les actes del Palma Arena i no passàs res. 

Per tant, en aquest sentit estam absolutament d’acord amb el
primer punt de la moció, de donar suport a la tasca feta contra
la corrupció per part del Ministeri Fiscal, els tribunals i els
cossos de seguretat. 

El segon punt parteix d’unes declaracions fetes per un
destacat líder polític, tal com diu la proposició, un líder
extraparlamentari en el sentit de desacreditar o fins i tot
denunciar actuacions legals contra el Ministeri Fiscal, contra
tribunals i contra forces de seguretat. Pensam que aquestes són
unes declaracions absolutament inoportunes. Ara se’ns ha dit,
la representant del Partit Popular, que vénen motivades per un
moment molt difícil, una situació molt complicada, però la
veritat, per als que hem anat a moltes tertúlies de ràdio, per als
que llegim els diaris, és que són unes declaracions que vénen en
línia amb una doctrina que ha anat repetint el Partit Popular al
llarg d’aquests anys perquè anava mig afirmant, anava mig
insinuant que fiscals, jutges i forces de seguretat participaven
d’una espècia d’immensa confabulació contra el Partit Popular
que se suposa que estava dirigida des d’algun soterrani de La
Moncloa o no sabem exactament des d’on. 

Aquestes declaracions que va fer el president del Partit
Popular en motiu de l’aixecament de la imputació del Pla
territorial o de l’arxiu del Pla territorial, la millor resposta la va
donar el seu imputat més conegut que va respondre que la
justícia havia fet la seva feina. Donam suport per tant al segon
punt.
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Respecte a l’esmena del Partit Popular crec que difícilment
podríem votar en contra de coses com la independència del
Poder Judicial, com el principi d’igualtat davant la llei, com la
presumpció d’innocència, com altres drets i principis que se
citen en aquesta esmena. En tot cas, no compartim les
implicacions que hi ha darrera que no són altres que la
insinuació que aquestes drets i aquests principis han estat
vulnerats en casos que afecten el Partit Popular.

La representant del Partit Popular...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

...ho ha tornat afirmar, ha dit que no podia donar noms, per
la qual cosa ens queda com a mínim a nosaltres, ens continua
quedant sense demostrar que s’hagin donat aquestes
circumstàncies. En qualsevol cas, sobre la literalitat d’allò que
expressa l’esmena del Partit Popular, no hi podem votar en
contra.

Com a conclusió només em volia refermar en allò que és
essencial que crec que és el punt primer que és donar suport a
la lluita contra la corrupció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

...donar suport a la lluita contra la corrupció que s’ha fet des
de tribunals, des del Ministeri Fiscal i des de forces de seguretat
i que això contribueixi a recuperar la credibilitat de la vida
política. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Diéguez, vol fer ús de la paraula?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
Sra. Cabrer, tiene razón en una cosa y es que hablamos
lenguajes distintos. Yo he venido aquí reclamando una posición
común y de consenso y usted me ha venido a hablar del lenguaje
de resentimiento cuando creo que estaba fuera de lugar; con la
intervención que hemos tenido aquí no hemos hecho la menor....
no le hemos echado en cara absolutamente nada ni al Partido
Popular ni al Grupo Popular. 

Solamente hemos visto que había unas declaraciones
desafortunadas, por lo que veo coincidimos en ello, que han
sido unas declaraciones desafortunadas, usted las ha atribuido
a un momento especial, lo cual me complace, me complace
desde el punto de vista que entendemos que esto estaba fuera de
lugar. No es que pretendamos ni mucho menos descalificar con
ello al Sr. Bauzá que tiene, estoy seguro, muchas más virtudes
que defectos, pero cuando uno es líder de uno de los más
importantes partidos de esta comunidad autónoma, pues según

qué tipo de declaraciones ha de llevar cuidado con ellas, porque
siembra mucha más alarma que si las hace cualquier otra
persona...

El hecho de que no esté aquí, mire, aquí la semana pasada,
hace siete días, yo oía como, voz en grito, un diputado de su
grupo pedía la dimisión de una persona que no formaba parte de
esta cámara y que no se podía defender y se defendía no con la
palabra, sino -ya digo- voz en grito, de personas que no estaban
aquí. Nosotros no pedimos la dimisión de nadie, ni reprobar a
nadie, porque entendemos que no se puede reprobar a las
personas sino que se deben reprobar las actitudes. Reprobar a
las personas es algo, pues de carácter medieval, etc., que no es
acorde con el estado de derecho y sí se tienen que reprobar las
actitudes, eso sí, o las declaraciones o las conductas
determinadas, pero no a las personas, esto que no es (...)
eclesiástico medieval, que todavía tenemos hoy aquí, pero
bueno, poco a poco iremos avanzando en la buena dirección.

Miren, se nos dice que lo que se aprueba aquí para nosotros
no tiene ninguna importancia. Mire, lo que se aprueba aquí
principalmente son leyes y las leyes son de obligado
cumplimiento y las leyes entiendo que se cumplen y si no se
cumplen para eso están los tribunales. Las declaraciones
políticas, cada uno acepta las suyas de la mejor manera posible
y con el máximo respeto, tiene que entender y escuchar las de
los demás.

Nos dice que tratamos desigual, aunque no sea el tema, no
tengo inconveniente en contestarle todas las cosas que me diga,
aunque tengo muy poco tiempo, nos dice que tratamos de forma
desigual a imputados según sean de un sitio o de otro; no, al
contrario, cuando se tomó la decisión por parte de su partido de
no incluir imputados en las listas dijimos que no nos parecía
bien y que nosotros considerábamos que el mero hecho de
imputación no tenía porque suponer una descalificación para ir
a una lista electoral, lo dijimos públicamente, ya lo he dicho
muchísimas veces y desde hace muchísimo ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades -perdoni un momentet-, el temps que ha
parlat la Sra. Cabrer, efectivament ha fet la seva intervenció
sense que ningú no la interrompés, per tant els deman el mateix
tracte, per favor. Gràcies.

Sr. Diéguez, continuï.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Continúo, quiere decir que pedimos exactamente el mismo
trato, para unos y para otros, considerábamos que eso no era
correcto y lo decimos no desde ahora, sino desde hace mucho,
mucho tiempo.
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Respecto a errores de la administración de justicia, ya se lo
he dicho, que la administración de justicia, los tribunales, el
ministerio fiscal, etcétera, todos se equivocan, todo el mundo se
equivoca, es humana opinis pero tampoco es satanas opinis, o
sea, está bien que se equivoquen y de hecho la justicia siempre
pone los recursos de x para poder luchar contra las cosas que
uno entiende que son injustas, y ese es el camino por el que se
tiene que ir.

Respecto a los errores en el caso del Plan territorial de
Mallorca, yo he expuesto que no veía que hubiera motivo para
ninguno, más allá de la propia lentitud de la administración de
justicia, que eso es connatural a la misma, no me ha dicho
ninguno y entonces quedan más fuera de lugar las declaraciones
que se hicieron en su momento.

Mire, Sra. Cabrer, nosotros no hacemos ninguna campaña
mediática, podríamos haber hecho y no hemos hecho campaña
mediática. Quienes hacen campaña mediática en temas de
corrupción son los autores de las conductas ilícitas, estos son los
que hacen, y algunos con alguna acción especialmente
espectacular, éstos son los que hacen las campañas mediáticas,
que a veces transcienden incluso nuestra comunidad autónoma.

(Remor de veus)

Se ha defendido, ya digo, de lo que no se ha atacado,
excusatio non petita, si a lo mejor pensaba que íbamos a hablar
de otra cosa, podríamos hablar de aquéllo sobre lo que habíamos
presentado nuestra proposición no de ley.

Y entrando en la enmienda que nos hace, no tenemos ningún
inconveniente, aunque, como han dicho ya otros portavoces,
consideramos que podría ser más extensa porque podríamos
haber recogido aquí todos los derechos o hacer una declaración
más genérica. Sólo, si le parece, dos o tres observaciones, que
no alteran sustancialmente lo que usted dice, pero que creo que
formalmente lo mejorarían; se dice que el Parlamento rechaza
cualquier acción u omisión que vulnere ilegalmente los
siguientes derechos o principios fundamentales, yo quitaría la
palabra “ilegalmente”, porque cualquier vulneración de
principios fundamentales es ilegal, entonces es una redundancia.

Se nos habla del principio de independencia del Poder
Judicial, cierto; el principio de igualdad ante la ley, yo lo que,
si le parece, podríamos dejarlo como que es un derecho, derecho
a la igualdad ante la ley, no un principio, es un derecho
reconocido por la Constitución. Luego habla del derecho a la
presunción de inocencia, perfecto; derecho a la libertad
individual; derecho a la tutela judicial efectiva, naturalmente, yo
creo que éste comprendería casi todos los otros. Y luego nos
habla del derecho al respeto al secreto del sumario, el secreto
del sumario es una norma procesal que garantiza la buena
marcha de la administración de justicia, no es un derecho como
tal; a consecuencia de que se respete o no, pues alguno puede
verse perjudicado en su situación, esto puede ser, pero no es un
derecho, sino que podríamos poner “el respeto al secreto del
sumario”, ya digo, porque es una norma procesal. Y el derecho
al secreto de las comunicaciones, nadie más que nosotros lo
vamos a defender aquí, faltaría más.

Por todo ello, creo que aceptaríamos, si le parece bien, con
estas correcciones, creo que son meramente formales, con todo
ello podemos concluir que éste no ha sido un debate inútil, no
ha sido un debate inútil sino todo lo contrario, es un debate en
el que hemos llegado a una conclusión, que parece que va a ser
unánime de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, a los tribunales de justicia y al Ministerio Fiscal en la
labor que llevan a cado, ya digo, una labor contra aquéllos que
nos han decepcionado a todos, y algunos y cada uno dentro de
su partido pues puede decir y a nosotros más especialmente, y
éste es el mensaje que debemos de dar todos de forma unánime,
y creo que hoy hemos dado un paso importante para ello.

Nada más, señoras y señores diputados.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Cabrer, entenc que accepta
les propostes que li han fet.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, jo crec que són correctes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, acabat el debat, procediríem a la votació.

Ateses les intervencions dels diferents portaveus, puc
entendre aprovada aquesta proposició no de llei per assentiment
de tots els membres de la cambra?

Molt bé, per tant, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5604, juntament amb la modificació 5656/10, amb
les rectificacions corresponents.

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