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LA SRA. PRESIDENTA:
Començarem el 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. 528/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
compromisos electorals per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
La primera pregunta, RGE núm. 528/11, que és ajornada de
la sessió anterior, és relativa a compliment dels compromisos
electorals per part de la Conselleria d’Educació i Cultura. La
formula la diputada Sr. Carme Feliu de Sotomayor.
Sra. Feliu, té la paraula.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, ja li ho he demanat
en altres ocasions però ara estam acabant aquesta legislatura i és
un bon moment, crec, per fer un balanç del compromís, del grau
de compromís de les seves promeses i..., de les promeses
electorals. Voldríem saber quin és el grau de satisfacció que
vostè té sobre el compliment d’aquestes promeses.
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Quant a la humilitat, hem de reconèixer que vostè pareix no
ho és; és a dir, jo crec que vostè hauria de reconèixer els seus
encerts però també els seus errors, i la veritat és que hem tengut,
aquesta comunitat ha tengut un conseller d’Educació que haurà
fet coses en què estaré més d’acord o menys d’acord, però ha fet
coses, però la veritat és que aquesta comunitat no ha tengut un
conseller de Cultura. La inacció en matèria cultural d’aquest
govern brilla absolutament durant tota aquesta legislatura. Sr.
Conseller, vostè hauria de tenir la humitat per reconèixer-ho i
intentar rectificar, maldament quedi poc temps ja, aquests errors
que vostè ha comès quant al fet que ha deixat de banda
absolutament la part de cultura.
Un altre valor important és la seva paraula, i hem de dir,
després de fer un balanç de tota la legislatura que, paraules,
vostès no en tenen. Els compromisos, les seves promeses
electorals, queden escrites a un document que és el programa
electoral, i fent un repàs ja l’any 2009 vaig començar demanant
a la consellera anterior quines eren les seves realitzacions quant
a aquests compromisos i la veritat és que eren ben poques. Sr.
Conseller, una anècdota podem dir: demani a la gent, com ho he
fet jo, que li digui el nom del director general de Cultura;
demani-ho, veurà com majoritàriament la gent no el coneix, no
el reconeix. La gent parla del Sr. Pere Muñoz, de la Sra.
Catalina Sureda, però el Sr. Pere Joan Martorell ben poca gent
el coneix. Això tal vegada és una evidència de la poca activitat
cultural que ha duit a terme durant aquesta legislatura aquest
govern.

Gràcies.
Com li deia ja l’any 2002, 2009, vaig començar...
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.
Gràcies, Sr. Feliu.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sr. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament vostè ja m’ha fet
aquesta pregunta en altres ocasions. Li vaig comentar ja en un
moment determinat que, donades les situacions en què ens
trobam -em referia al desenvolupament de l’Estatut, també a la
situació econòmica a les Illes Balears i a la resta de l’Estat i del
món-, i també en relació amb el pacte de governabilitat que es
va fer, estam molt satisfets de la gestió que hem fet, sempre fent
constar que tot és millorable.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
...i la veritat és que els encerts han estat ben pocs i els
incompliments han estat moltíssims...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.
(Alguns aplaudiments)
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
I tant, que és millorable, Sr. Conseller. Sr. Conseller, hi ha
dues qualitats, tal vegada podríem dir, que els ciutadans valoren
molt dels polítics: una és la humilitat i una altra és tenir paraula.

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, estic content
perquè no ha estat en pla apocalíptic com la darrera vegada que
va intervenir, crec que ha posat molta mesura dins la
intervenció. Jo li he de dir que evidentment sí que hi ha hagut
un conseller de Cultura, però per ventura vostès no entenen que
el conseller de Cultura no és el mateix amb l’Estatut nou que no,
i hi ha unes competències compartides i per tant, amb les
competències que nosaltres tenim, sí que hi ha hagut conseller
de Cultura i sí que hi ha hagut Conselleria de Cultura. Els que
coneguin el director general com pot comprendre no és un
problema meu.
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En qüestió d’infraestructures, per exemple, tenim l’arxiu en
marxa, tenim un arxiu provisional en marxa; els 13 milions
estan garantits, la remodelació de la primera fase del Museu de
Mallorca en infraestructures s’ha fet, la segona sortirà en el mes
de març. Les obres del Puig dels Molins estan acabades; la
licitació del projecte museogràfic també està ja feta, i així li
diria també del Conservatori d’Eivissa i de l’escola de música,
que no són ben bé infraestructures només educatives sinó
culturals.
Quant a normativa, el decret d’intervencions arqueològiques
va al proper Consell de Govern i així s’ha fet l’esborrany de
reglament dels museus i, com sap també, s’ha posat en marxa la
llei per poder fer la delegació de gestió del Museu de Menorca.
Quant a arts plàstiques, hem fet feina amb Praxis, amb els
nous titulars de belles arts, amb exposicions i sortides. ARTIB,
publicacions, 21 publicacions d’artistes de les Illes Balears.
Artistes de l’any; creadors joves, abastant no només la part
plàstica sinó la musical i la fotogràfica. En literatura, amb
l’escriptor de l’any tota una sèrie d’actuacions. I sobretot totes
aquelles actuacions que s’han fet als centres educatius en
qüestió de potenciació de la lectura...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies... Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Podria seguir molt més, Sra. Diputada, però evidentment
estic convençut que hem fet la feina que toca.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
I.2) Pregunta RGE núm. 529/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Carme Llinàs i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la
concentració-protesta d'alguns centres educatius dia 10 de
febrer.
La següent pregunta, RGE núm. 529/11, també és ajornada
de la sessió anterior. És relativa a valoració de la concentració
protesta d’alguns centres educatius el dia 10 de febrer. La
formula la diputada Sra. Isabel Llinàs. Sra. Diputada té la
paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Llinàs. Sr. Llinàs, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada... Perdoni, que he
agafat (...). S’ha pogut constatar, evidentment, que la
responsabilitat i la professionalitat dels equips directius i dels
professors ha estat sobre qualsevol temptativa que es pogués
potenciar perquè això no fos així, i per tant hi ha hagut una
absoluta normalitat, sempre tenint en compte l’exercici de
llibertat dels que han volgut i dels que no han volgut participar.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Llinàs.
LA SRA. LLINÀS I WARTHMAN:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, l’ús de recursos
institucionals per a una reivindicació personal d’un sector molt
minoritari dels funcionaris del sector educatiu és greu, emperò
l’organització d’un acte polític en horari lectiu i la manipulació
d’un públic feble, com són els menors i els joves dels nostres
centres escolars, això és molt greu.
El Partit Popular, Sr. Conseller, no qüestiona que quatre
arreplegats ens diguin ignorants, ens diguin idiotes; aquesta no
és la nostra queixa, Sr. Conseller. Vostè no ha tengut l’autoritat
per aturar aquest despropòsit, despropòsit dins els centres
escolars, despropòsit en horari lectiu i consentint la utilització
de manera indigna de l’alumnat; despropòsit disfressat
d’activitats didàctiques complementàries. Deia, Sr. Conseller,
que no ha tengut l’autoritat, emperò, i el que és pitjor, tampoc
no ha exercit la seva potestat per aturar-ho, que aquesta sí que
la tenia. Esperam que actuï amb la mateixa contundència i
rapidesa enviant la Inspecció educativa perquè obri diligències
prèvies perquè tenim coneixement, i vostè ho sap, que no tots
els centres varen complir les ordres que vostè havia donat
després que aquesta diputada li demanàs ja per aquest assumpte,
i que aquesta diligència sigui tan ràpida com la que ha fet a
l’IES de Porreres.
I per acabar, sentim una profunda tristesa, Sr. Conseller, per
la seva connivència amb uns fets que són lamentables i que no
ha pogut o no ha volgut aturar. Moltes gràcies.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bon
dia. Quina valoració fa el conseller d’Educació i Cultura de la
concentració protesta que alguns centres educatius varen
convocar el passat dia 10 de febrer a la nostra comunitat
autònoma?

Gràcies...
(Alguns aplaudiments)
...Sra. Diputada. Sr. Conseller, té la paraula.

Gràcies.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri, li vaig
explicar, concretament en comissió, quines eren les actuacions
que havíem de fer, i d’aquestes no he sortit. Totes les actuacions
que s’han fet en els centres educatius són absolutament legals,
són absolutament legals, perquè s’han fet activitats
complementàries d’acord amb els consells escolars i els equips
directius dels centres, i sobretot tenint en compte que els pares
ho sabien.
Manifestacions a fora, que hi havia d’haver molts de
problemes, no n’hi ha hagut, i l’únic problema greu que hi ha
hagut ha estat a l’institut de Llucmajor, on un corresponsal d’un
diari va entrar sense identificar-se i sense permís a fer
fotografies als alumnes.
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
No, no...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Diputada...
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
I en el tema de Marratxí li contestaré que el centre va actuar
com toca. L’actuació..., l’actuació que es va fer...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Llinàs...
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
...va ser deguda a un sindicat d’estudiants que va treure una
pancarta; el centre no va tenir res a veure, i la meva autoritat, no
la vaig haver d’aplicar, perquè no fa falta que l’apliqui perquè
els professionals són els docents i els equips directius, que saben
com ho han de fer.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.3) Pregunta RGE núm. 530/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a demandes dels pares i les mares
d'alumnes amb necessitats especials a Eivissa.

La formula la diputada Sra. Carolina Torres, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Torres.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller d’Educació, un grup de pares i mares
d’alumnes amb discapacitat han denunciat que la Conselleria
d’Educació, de la qual vostè és el màxim responsable, no està
fent res per solucionar la falta de recursos i personal a les unitats
educatives amb currículum propi UECP, o abans anomenades
aules ASTE, en les quals estan escolaritzats els boixos i
adolescents amb un índex més elevat de dependència.
Aquests pares, que tenen els seus fills escolaritzats a
diversos centres -a Can Raspalls, a Poeta Villangómez, a Portals
Nous, a Blanca Dona i a l’institut Blanca Dona-, demanen que
hi hagi més personal dins aquestes aules i que almenys una de
les persones que treballen dins l’aula tengui coneixements de
primers auxilis. Aquesta reclamació no és un caprici, ja fa temps
que ho demanen, fins i tot el 9 de novembre els pares i les mares
mantingueren una reunió amb la delegada d’Eivissa per
explicar-li aquesta situació i explicar-li que el personal és
insuficient, però la delegada d’Educació una vegada més va
passar de l’assumpte i el colAlectiu de pares i mares de l’aula
d’UECP del colAlegi de Can Raspalls no va tenir altra opció que
escriure una carta a vostè amb RGE núm. 1228/2011, de 13 de
gener, on suplica que es compleixin els drets mínim establerts
que per llei corresponen als seus fills.
No explicaré els detalls de la carta per falta de temps i
perquè vostè la deu tenir, però això que reclamen aquests pares
i mares és justament per evitar el que va passar a un nen de
l’aula UECP del colAlegi de Can Raspalls el passat 20 de
desembre, que es va ennuegar a la seva cadireta mentre
l’auxiliar i la professora estaven ocupades en altres tasques. La
sort va voler que la fisioterapeuta, que només hi va algunes
hores perquè atén diversos centres, estava amb un nen dins
l’aula i es va adonar que no respirava, i gràcies al fet que tenia
coneixements de primers auxilis les coses no varen passar a
pitjor situació.
I quina és la resposta de la conselleria? Que no contractaran
més personal perquè el centre compta amb la plantilla que li
correspon per nombre d’alumnes, la qual cosa és relativa perquè
la llei diu que s’han de tenir en compte les minusvalideses, i
això, Sr. Conseller, és no donar solucions, una cosa a la qual per
desgràcia estam acostumats. Però jo li deman com donarà
resposta a aquesta reclamació. A veure, Sr. Conseller, si vostè
em sorprèn avui.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Torres.

Passam a la següent pregunta, RGE núm. 530/11, ajornada
de la sessió, relativa a demandes dels pares i les mares
d’alumnes amb necessitats especials a Eivissa.
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(Petit aldarull a la sala)
Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta... És evident que a qualsevol -Sra. Diputadaa qualsevol indret, i sobretot quan tractam de famílies amb
problemàtiques com les que vostè ha comentat, evidentment tots
els recursos pareixen inadequats o no suficients, però li puc
assegurar que els recursos que hi ha en el centre estan
contrastats i per tant són suficients per poder atendre les
necessitats que hi ha en aquest centre.
Una altra cosa és que comprenguem l’angoixa que puguin
tenir les famílies que es troben en aquesta situació. Moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Torres, li vull recordar que té 18
segons.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Pareixen no, Sr. Conseller, són
insuficients, i els polítics estan per donar solucions. A l’illa
d’Eivissa no hi ha cap centre específic per atendre aquestes
coses. A l’illa de Mallorca hi ha 100 centres d’educació
especial; per tant com a mínim, Sr. Conseller, com a mínim
aquestes aules haurien d’estar dotades amb tot el que sigui
necessari; això com a mínim. En cas contrari és un greuge
comparatiu amb l’illa de Mallorca...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies... Gràcies, Sra. Torres.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

Ara, que els recursos hi són, li puc assegurar que hi són. Per
ventura la utilització és una de les coses que s’ha de fer una
actuació per ensenyar que es puguin utilitzar aquests recursos
que, com li dic, superen els que corresponen al centre.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.4) Pregunta RGE núm. 531/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a abandonament escolar a Menorca.
La següent pregunta, RGE núm. 631/11, també és ajornada
de la sessió anterior, i és relativa a abandonament escolar a
Menorca. La formula el diputat José Simón Gornés, del Grup
Parlamentari Popular. Sr. Gornés té la paraula.
EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, un de cada
tres alumnes, pràcticament el 31%, deixa l’ESO abans d’acabar
aquests estudis. Balears és la comunitat amb l’índex més baix
de titulats universitaris de tot Espanya. El colAlectiu dels
immigrants ronda al voltant del 38,2% de quota de fracàs
escolar. El 51% de la població entre 20 i 24 anys no ha assolit
el nivell d’ensenyament secundari a la segona etapa. La
incidència del fracàs escolar és més alt entre els homes que
entre les dones. I Menorca, en aquest cas concret, lidera
l’abandonament escolar entre els majors de 16 anys.
L’informe PISA posa l’abandonament, el fracàs escolar,
com vostè sap, com un dels greus problemes a afrontar per part
de la comunitat autònoma. Nosaltres, Sr. Conseller, vam veure
unes declaracions seves, fa uns dies, i li volem demanar si pensa
que crida a l’optimisme que Menorca, en aquest cas concret,
lideri l’abandonament escolar entre els majors de 16 anys.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

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

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

Miri, Sra. Presidenta, Sra. Diputada, el problema és un
problema que per ventura sí que s’hauria de resoldre, que és
resoldre l’optimització dels recursos que hi ha allà, perquè el
nombre d’hores lectives en què s’han d’atendre necessitats
educatives i no, està superat en més de 50 hores que hi ha dins
el centre que es poden utilitzar altres professors i altres
activitats. I això sí que és cert que per ventura s’hauria de fer
una actuació externa, juntament amb l’equip directiu i els
professionals, per optimitzar aquests recursos, això sí que és
cert.

Sra. Presidenta, Sr. Diputat, miri, em consider una persona
realista, mai optimista, i pessimista, per ventura un poquet més.
Per tant, optimista, no ho som; realista, sí.
El que sí és cert és que per part de la conselleria i per part
d’aquest conseller ha expressat a Madrid i a BrusselAles la
setmana passada aquest problema concret que vostè està
explicant, i l’absentisme no és un problema de Menorca i de les
Illes Balears, és un problema de tot Europa, aquí més
pronunciat. Per tant tenim en marxa les mesures oportunes per
poder atendre aquestes necessitats de cada vegada més.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.
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Per tant jo entenc que vostè que està a l’oposició ho hagi de
veure d’un color; jo ho he de veure des de l’altre, però li
repetesc que amb realisme i no amb optimisme ni amb
pessimisme.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Sr. Conseller, gràcies. Pot ser que sigui realista, però jo crec
que no vol veure la realitat que té davant els seus ulls, i sobretot
el que ens preocupa és que no vol veure tampoc ni vol donar
compliment als acords d’aquest parlament. Pràcticament fa..., a
finals de l’any 2009 el Parlament aprovava una sèrie de mesures
per lluitar amb eficàcia contra l’abandonament i contra el fracàs
escolar, mesures, Sr. Conseller, que nosaltres no hem vist
aumon, no hem vist enlloc per part de la seva conselleria.
Per tant hem de lamentar aquest fet perquè nosaltres
entenem que en qüestions d’educació està bé que tots els partits
polítics anem de la mà, i està bé també que per una vegada, o
una de les poques vegades, que s’arriba a un consens a nivell
parlamentari que després no es despleguin aquestes mesures que
li encomanda directament el Parlament a vostè, idò bé, és un
flac favor, entenem, al sistema educatiu.
Per tant, Sr. Conseller, jo crec que no crida a l’optimisme la
situació de les dades, dels índexs de fracàs i d’abandonament
escolar a les nostres illes, i el que és més trist és que no crida a
l’optimisme l’acció de govern per tal d’afrontar aquestes dades
que ens situen molt per damunt de la mitjana estatal.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Llinàs, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta, Sr. Diputat, miri, vostè parla de Menorca. Jo
li diré que Menorca és l’illa que es troba en millors condicions
educatives. Llavors li diré que les dades a què vostè fa
referència són de l’any 2007-2008, i amb això no diré que els
quatre anys anteriors siguin els culpables del que passava, no ho
diré perquè seria incert. Per tant...
També li vull dir una altra cosa. A part d’això el consell
escolar ha demostrat fa poc i ha publicat fa poc que els millors
resultats que es tenen educatius són els de Menorca, i jo li diré
que a Menorca, com a altres llocs, hem posat en marxa moltes
actuacions: el Pla de primera infància evidentment és un tema
important en aquest punt; el Pla de suport de lectoescriptura a
primària també; el Recupera’t a l’estiu, també; i sobretot els
programes de qualificació professional inicial, que han passat a
Menorca del 2008 a 157 alumnes atesos, a 311 que no han
quedat fora del sistema, sinó que gràcies a aquest programa han
quedat dins els centres, i sense tenir en compte els reforços
d’aprenentatge i el suport als especialistes en el centre.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llinàs.
I.5) Pregunta RGE núm. 663/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, relativa a TV3.
La següent pregunta, RGE núm. 663/11, és relativa a TV3.
La formula el diputat Sr. Antoni Alorda, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Sr. Alorda, té la paraula.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, a València ja no veuen TV3. El PP se
n’ha sortit després d’anys de persecució on Camps ha estat
implacable. Sota l’argument de la llibertat es tanquen
televisions, sona realment paradoxal. Ahir era Guillem Frontera
qui apuntava el precedent que podria seguir aquí el Sr. Bauzá,
confio que no en tengui ocasió.
Afortunadament, però, no és la situació de les Illes Balears
sinó que a les Illes Balears hem entès el profit de la cooperació
i de la reciprocitat per als ciutadans, però també per als nostres
creadors, per a la nostra indústria. De fet, avui rebem la majoria
dels canals de la Corporació Catalana i tenim aquesta
reciprocitat -ara falta el canal d’esports i en parlarem un altre
dia. Tanmateix tenim una interferència pel que fa a TV3 que en
comptes de rebre l’emissió íntegra rebem la internacional, el
punt cat. Això afecta una sèrie de programes, alguns més
comprensibles que altres com era el de la pilota d’or, va ser
estrany que no es pogués veure quan hi havia tres blaugranes
nominats o ara els drets d’emissió de la Champions, que com
sap els ha adquirit Televisió Espanyola i TV3, no la FORTA, i
per tant és un tema sensible. Per això li deman si té algun
inconvenient polític -vull dir-, no tècnic, no econòmic sinó
polític el Govern de les Illes Balears per rebre TV3 en comptes
de TV3.cat. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Moragues, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament he de dir
que el Govern no posa cap impediment, cap inconvenient
perquè TV3 pugui emetre la versió íntegra a les Illes Balears,
ben al contrari, tota la feina que hem fet al llarg d’aquests anys
ha estat per intentar superar una qüestió de caràcter contractual
que té la televisió pública de Catalunya per emetre dins altres
territoris, programes que per mor d’aquests contractes, com dic,
no pot emetre. Aquest ha estat un objecte de preocupació ja des
de 22 de gener de 2009, que va ser el primer contracte conveni
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que vàrem firmar amb la Generalitat de Catalunya per tal de
poder garantir la reciprocitat en les emissions de canals,
Catalunya colAlocava el seu senyal a partir de l’apagada
tecnològica digital i, per tant, colAlocava aquí el seu senyal i
nosaltres en contraprestació enviàvem el senyal de la
radiotelevisió pública a Catalunya. Açò va ser objecte, a més,
d’una ampliació perquè poguessin enviar no només el senyal de
TV3 sinó també els dels altres canals i, efectivament, com vostè
diu molt bé, encara ens queda pendent el nou canal que varen
inaugurar fa poques setmanes, de l’esport a Catalunya.
És cert, com dic, que aquesta qüestió contractual hem estat
incapaços de superar-la, encara la directiva europea de Televisió
sense fronteres no té una vigència a l’Estat espanyol. Nosaltres
tenim esperances que una vegada que això s’hagi resolt
evidentment aquestes portes en el camp que posen algunes
comunitats autònomes per impedir que es constitueixi un
vertader espai audiovisual català amb producció conjunta, amb
promoció conjunta, etc., i poder evitar el que ha passat a
València i que jo vull expressar també públicament la solidaritat
del Govern de la comunitat autònoma envers Acció Cultural del
País Valencià que durant tants d’anys ha garantit la presència
del senyal de TV3 en aquells territoris. Mentrestant, com li dic,
hem començat a tenir contactes amb el nou govern de la
Generalitat per reemprendre les negociacions que teníem amb
l’anterior govern per tal de veure com podem avançar en el
compliment d’aquesta proposta que vostè fa.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Alorda? No vol fer ús de la
paraula.
I.6) Pregunta RGE núm. 664/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a eliminació de l'espai per a usos
religiosos a l'hospital de Can Misses.
Passam a la següent pregunta RGE núm. 664/11, és relativa
a eliminació de l’espai per a usos religiosos a l’Hospital de Can
Misses. La formula la diputada Sra. Carme Castro del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Castro, té la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Thomàs, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Responc a
la seva pregunta tal com està formulada i li he de dir que no s’ha
eliminat res, no s’ha eliminat cap capella perquè l’Hospital de
Can Misses no ha comptat mai amb un espai per a ús religiós.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Castro?
LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, amb aquesta
resposta es demostra la seva voluntat política d’atendre les
demandes dels ciutadans i del Bisbat d’Eivissa. Vostè sap que
és un dret reconegut el dret a la llibertat religiosa reconegut a la
Constitució Espanyola i al Dret Internacional. Vostè sap que la
legislació vigent garanteix el dret a l’assistència religiosa dels
ciutadans internats a establiments penitenciaris i hospitalaris
públics i privats entre d’altres. Vostè sap que el Bisbat de
Mallorca va firmar el 2005 un conveni amb el Govern balear per
garantir l’assistència religiosa catòlica als centres hospitalaris
públics. I, vostè, Sr. Conseller, no només no em contesta a mi
la pregunta sinó que no es digna ni a contestar els escrits que el
Bisbat d’Eivissa li ha dirigit i ni tan sols es digna vostè, cosa
que és més greu, i es permet el luxe de no contestar al Defensor
del Poble quan el requereix sobre aquest tema; perquè, Sr.
Conseller, no li demanen cap despesa econòmica simplement li
demanen un espai en condicions per a l’assistència religiosa als
pacients ingressats. Es tracta, com li dic, només d’un tema de
voluntat política.
Miri, Sr. Conseller, és ben trist que jo avui li hagi de
recordar que vostè és el conseller de tots els ciutadans de les
Illes Balears, dels catòlics, dels no catòlics, dels d’Eivissa, dels
de Formentera i dels de Mallorca. Sr. Conseller, vostè no només
ha de demostrar la seva voluntat per resoldre problemes dels
ciutadans sinó que ha de demostrar que si és vostè conseller de
Salut és per servir a tots els ciutadans de les Illes Balears.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:
Moltes gràcies.
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vostè té problemes
molt greus i tan greus a la seva conselleria, que pot ser el tema
d’aquesta pregunta per a vostè no té molta importància, però
vostè sap que sobretot en moments de crisi com pot ser el
procés d’una malaltia pròpia o d’un familiar, hi ha persones que
necessiten assistència religiosa i això s’ha de respectar, sobretot
perquè és un dret recollit a la legislació vigent. A l’Hospital de
Can Misses actualment i des que es varen fer les obres a la
tercera planta, els pacients i els familiars no disposen d’una
capella. Com valora vostè que l’actual hospital no disposi d’un
espai per assegurar el dret dels ciutadans d’Eivissa i de
Formentera a rebre assistència religiosa quan estan ingressats a
un centre hospitalari públic? Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Castro. Sr. Conseller, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo li he
contestat la seva pregunta que diu que hem eliminat un espai,
una capella, i jo li he contestat que nosaltres no hem eliminat
cap capella perquè no ha existit mai en els vint-i-cinc anys
d’història de l’Hospital de Can Misses una capella, primer.
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EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, jo li
preguntaré per les seves competències perquè crec que en temes
de religiositat vostè no és competent i per sort en aquest govern
no hi ha ningú competent en aquests temes. Miri, fa unes
setmanes que es va presentar l’Institut Balear de...
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Silenci, silenci, senyors diputats, senyores diputades, por
favor.
(Remor de veus)
EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Segon, vostè diu que no ens preocupa. Nosaltres pagam
religiosament cada mes el sou dels dos rectors que fan feina a
l’Hospital de Can Misses...

Si em deixen, gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Castro.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
...una cosa és que puguin fer la seva feina, amb la qual cosa
nosaltres no tenim res a dir, i una altra qüestió és que puguin
tenir un espai exclusiu per als actes religiosos de l’església
catòlica. Hem parlat amb el vicari general, li hem ofert un espai,
no pot ser en exclusiu i el vicari l’ha declinat. Nosaltres en el
projecte de futur del nou hospital tenim prevists els espais no
només per a l’església catòlica sinó per a altres tipus de religió.
Miri, vostè diu que no ens preocupa el que passa als ciutadans
d’Eivissa i de Formentera ahir vostè mateixa en va tenir una
prova, hem inaugurat quatre centres de salut i construïm un nou
hospital a Eivissa pel futur dels cinquanta anys. Miri quina
casualitat, els que no ens preocupam feim fets, no tenim
paraules, quan vostès en varen tenir l’oportunitat no ho varen
fer.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, per favor, els deman una mica de silenci quan
fan una pregunta perquè la persona es pugui expressar i tots
puguem escoltar el que diu. Moltíssimes gràcies.
(Remor de veus)
Senyors diputats, senyores diputades, crec que és bo, crec
que és bo que tots escoltem i que, a més, no donem espectacles.
Com vostès saben totes aquestes preguntes la ciutadania les veu
en directe. Per tant, els deman una mica de silenci. Sr. Dalmau,
continuï.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta, per posar ordre. Miri, fa unes
setmanes es va presentar l’Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i de l’Adolescència, una entitat que gestionarà l’atenció
especialitzada de més de cinc mil pacients a les Illes Balears, un
institut que donarà servei als menors de divuit anys amb
trastorns de salut mental. Ens agradaria saber, Sr. Conseller, si
ens pot explicar amb més detalls, quins seran els beneficis que
l’Institut Balear de Salut Mental de la Infància i de
l’Adolescència tendrà per al conjunt de la població de les Illes
Balears.

Sra. Castro, no entri en discussió.

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

I.7) Pregunta RGE núm. 671/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a l'Institut Balear de Salut Mental de la
Infància i l'Adolescència.
Passam a la següent pregunta 671/11, relativa a Institut
Balear de Salut Mental de la Infància i l’Adolescència. La
formula el diputat Sr. Francesc Dalmau del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Dalmau, té la paraula.

Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com vostè diu
el passat 11 de febrer vàrem presentar aquest nou Institut Balear
de Salut Mental de la Infància i de l’Adolescència que
físicament està situat a Son Espases. Aquest institut no és cap
estructura jurídica nova, integra d’una manera funcional tots els
dispositius sanitaris de totes les Illes que tenen problemes de
salut mental als menors de divuit anys. El que abans depenia de
vuit gerències ara depèn d’un equip i això és una solució
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funcional per atendre millor els més de cinc mil nins i joves que
tenen aquest tipus de problemes a la nostra comunitat. Té un
pressupost de 3,4 milions d’euros i gestiona la feina i coordina
la feina de setanta professionals, parlam de psiquiatres,
infermeres, psicòlegs, etc., de totes les Illes de la nostra
comunitat. Parlam d’unitats comunitàries de salut mental de la
infància i de l’adolescència, d’unitats terapèutiques educatives
de suport o de la unitat hospitalària de salut mental d’infància
i d’adolescència.
Tenim més de dos-cents joves menors de divuit anys amb
problemes de salut mental, han suposat cent-vint ingressos
hospitalaris i més de vint-i-sis mil consultes externes l’any
passat. Sabem que els menors amb trastorns de salut mental no
són adults menors, tenen patologies diferents a les dels adults i,
per tant, necessiten tractaments i maneres d’abordar els seus
problemes de manera diferent. Per tant, nosaltres dedicam
esforços a millorar l’atenció, en aquest cas, en salut mental, en
prevenció, en disminució de tota la problemàtica social que
l’acompanya. Per tant, continuam treballant per oferir un millor
servei més centrat en el pacient, més flexible, menys burocràtic,
més proper i que assegura la continuïtat assistencial fent una
feina integral amb associacions de pares i mares de nins amb
problemes de salut mental.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Dalmau? No vol fer ús de la
paraula.
I.8) Pregunta RGE núm. 660/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Miquel Mayans i Serra, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a adquisició d'un TAC (tomografia axial
computaritzada) per a l'hospital de Formentera.
Passam, doncs, a la següent pregunta RGE núm. 660/11, és
relativa a adquisició d’un TAC per a l’Hospital de Formentera.
La formula el diputat Sr. Josep Mayans del Grup Parlamentari
Mixt. Sr. Mayans, té la paraula.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, presidenta. Bon dia, Sr. Conseller. És una demanda
que he fet any rere any i finalment el 27 d’octubre de l’any
passat, en una proposició no de llei que vaig presentar, es va
aprovar per unanimitat adquirir, instalAlar i fer funcionar un
TAC a l’hospital de Formentera. Li vaig demostrar que
econòmicament era viable i que, fins i tot, la seva conselleria
s’estalviaria sous una vegada això estigués instalAlat. Per tant, la
meva pregunta és senzilla, en quin estat de tramitació,
d’execució està el mandat que se li va encomanar, l’ordre que
se li va encomanar per part d’aquest parlament per unanimitat
d’instalAlar un TAC a l’hospital de Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Des de la
Conselleria de Salut i Consum treballam per donar compliment
a aquesta proposició no de llei aprovada a finals d’octubre de
l’any passat. Per complir el mandat en aquests moments la
gerència d’Eivissa i Formentera analitza viabilitat i idoneïtat
que, com vostè comprendrà, requereix l’adquisició d’aquest
equipament d’alta tecnologia. Feim una revisió de tot
l’equipament que existeix a Eivissa i a Formentera per poder
treure el concurs públic del nou equipament de tot l’hospital nou
de Can Misses i dins aquesta revisió i concurs s’inclou l’opció
d’aquest TAC.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Mayans, té la paraula.
EL SR. MAYANS I SERRA:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Contestaré també al conseller,
viabilitat li puc dir jo, el 40% dels viatges en helicòpter que es
fan des de Formentera a Eivissa són per fer TAC a l’Hospital de
Can Misses. He calculat una mica el preu que val el viatge en
helicòpter i en un any i mig vostè amortitza el TAC a
Formentera. Per tant, a partir que el TAC funciona cada any una
mitjana, he fet una mitjana i supòs que vostè sap molt bé els
números molt millor que jo, s’estalviaria uns 300.000 euros per
any de funcionament per no fer viatges d’helicòpter a Eivissa.
Quant a la viabilitat no li diré jo, li dirà el cap de Servei
d’internistes de Can Misses que en una roda de premsa que va
fer dia 4 de juny, després d’haver jo presentat la proposició no
de llei, deia que: “se escanearía al paciente en Formentera,
Can Misses recibiría la imagen y un experto realizaría desde
Eivissa el diagnóstico. Estima que es en radiología donde están
más flojos en Formentera, sólo disponen de aparatos de
radiografía simple de los que hay en cualquier clínica”. No ho
dic jo, Sr. Conseller, ho diu el cap d’internistes de l’Hospital de
Can Misses dia 4 de juny de 2010.
Per tant, m’agradaria que en la seva resposta fos un poc més
concret, és una expectativa que espera la gent quan se li va dir
que s’havia aprovat aquesta proposició no de llei l’octubre de
l’any passat. Crec que entenc per què quan em varen fer una
transacció a la proposició no varen voler posar els tres mesos
que jo els demanava, esper que això no sigui una excusa per
retardar l’execució d’aquesta proposició no de llei que a vostè
se li va encomanar i esper que, com vostè diu moltes vegades un
hospital no es munta en dos dies, l’hospital de Formentera s’ha
confirmat que funciona, funciona molt bé i a poc a poc l’hem de
dotar, se’l va dotar d’un aparell de mamografia...
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LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. MAYANS I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Miri, el tema
del TAC de Formentera no és un tema econòmic, el contracte de
transport urgent en helicòpter no depèn del trajecte que fa
l’helicòpter, és un contracte amb una xifra anual que contempla
un mínim i un màxim de trajectes, però no depèn de si hem fet
cinc o si hem fet vuit. Per tant, no té cap tipus d’imputació
econòmica en l’adquisició o no d’un TAC.
Miri, nosaltres continuam invertint. Ha dit no sé quina
persona que ha fet unes manifestacions als diaris, als diaris es
fan moltes manifestacions, aquesta manifestació és incorrecta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, silenci, senyors diputats, per favor. Continuï, Sr.
Conseller.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies pel respecte.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Conseller, continuï.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
En el servei de radiodiagnòstic no es fan només radiografies.
Miri, l’any passat, per exemple, es va comprar un ecògraf
Doppler, es varen comprar dues sondes d’ultrasons per a
ecògrafs i tot això és diagnòstic per la imatge, és qualque cosa
més que una radiografia simple. Nosaltres, l’any passat, vàrem
invertir 155.000 euros en innovacions a l’hospital de
Formentera; vàrem comprar l’ecògraf, 180.000 euros,
continuam invertint, i aquest hospital cada dia funciona millor.
És un dels hospitals que té menys llista d’espera, 39 dies té a
intervenció quirúrgica, 19 dies a consulta externa. Nosaltres ens
preocupam per la salut i l’assistència sanitària dels ciutadans
d’Eivissa i també de Formentera.
Moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 665/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la Llei
d'avaluació d'impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques.
Passam ara a la pregunta RGE núm. 665/11, és relativa a
vulneració de la Llei d’avaluació d’impacte ambiental i
avaluacions ambientals estratègiques. La formula la diputada
Sra. Margalida Cabrer del Grup Parlamentari Popular.
Sra. Cabrer, té la paraula.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Mai no
hauríem somniat haver de fer-li aquesta pregunta, Sr. Conseller,
perquè vostès són uns hipòcrites i uns falsos.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Avui vull exercir l’acció pública regulada a l’article 6 de la
Llei 11/2006, d’impacte ambiental, que preveu que qualsevol
persona pugui denunciar les infraccions contra aquesta llei.
Primer va ser el famós “scalextric” de Son Espases, sense estudi
d’impacte ambiental; després l’ampliació del dic de Ciutadella
on el Sr. Carbonero, que tant li agraden els estudis ambientals,
se’ls va passar pel forro; i ara, ni més ni menys, que una via
connectora, l’obra tal vegada més important per a Palma en
molts d’anys, 15 quilòmetres d’autovia, ho volen fraccionar
vulnerant la prohibició de fraccionament que preveu la Llei
d’impacte ambiental volent defugir d’aquest tràmit emparant-se
en l’avaluació que va fer l’anterior govern quan ja està caducat,
quatre anys és el termini de caducitat que preveu la llei.
Sr. Conseller, avui li exigesc que apliqui la llei, que obri un
expedient de responsabilitat al Consell Insular de Mallorca i que
paralitzi cautelarment la tramitació, és la seva obligació i no ferho suposa, ni més ni manco, que un delicte. Pensa continuar
vostè amb aquesta actitud?
(Alguns 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):

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Cabrer. Sr. Vicens, té la paraula.

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, és curiós que vostè tengui
aquestes preocupacions pels impactes ambientals, però, bé, no
entrarem en això. Miri, vostè em demana per quin motiu la
Conselleria de Medi Ambient vulnera flagrantment flagrantment- la Llei d’impacte ambiental, jo, a això, no li puc
contestar perquè la Conselleria de Medi Ambient no vulnera, ni
de manera flagrant, cap tipus de llei, perquè si vostè té
coneixement que es vulnera d’aquesta manera alguna llei el que
ha de fer és anar als tribunals, perquè si no hi va en aquest cas
encobreix un coneixement que té vostè. Per tant, per favor, no
faci aquestes preguntes que, la veritat és que no tenen lloc a
aquest parlament.
Miri, sap que qui ha de complir la tramitació administrativa
és sempre l’òrgan substantiu i per tant qui ha de fer una...,
diguem, la consulta que la Comissió Balear de Medi Ambient
en tot cas és a l’òrgan que promou això. Vostè trasllada aquí, al
Parlament, un debat que en tot cas, vostè és consellera del
consell, l’ha de fer allà. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

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

AMBIENT I

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, fa aquí un
míting electoral que no té res a veure i diu tota una sèrie de
falsedats que són impressionants.
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Miri, la comissió.., si es refereix a la via connectora,
m’imagín que és això el que li preocupa, el 2004 es va tramitar
el segon cinturó de tal manera que hi havia dos trams: el de
l’autopista d’Inca fins al Llevant, la carretera ja està feta i per
tant, s’havia d’ampliar, i un nou tram des de l’autopista d’Inca
fins a la carretera de Valldemossa. Tots dos tenen, diguem,
l’acord favorable de la Comissió Balear de Medi Ambient.

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Cabrer, té la paraula.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ.
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el que passa és molt
greu. Seva és la disciplina ambiental per Llei 11/2006. Vostès
es dediquen a fer comèdia i per fer comèdia, Sr. Conseller, se’n
vagin al teatre. Fa comèdia el Sr. Verger, el seu director general,
de presentar alAlegacions al Consell Insular de Mallorca quan
hauria de posar una denúncia davant la seva mateixa conselleria,
no s’hauria de moure de la seva mateixa conselleria per sortir a
la fotografia, hauria d’estar allà posant la denúncia.

Posteriorment el Pla director sectorial de carreteres canvia
un segon tram i sap vostè que el segon tram que es fa ara és nou.
És evident que s’haurà de passar per la Comissió Balear de
Medi Ambient, en faltaria d’altre!, i de fet ja ha entrat i està en
consultes prèvies.
Per tant, no sé què s’empatolla, li recomanaria que no parli
d’impactes ambientals quan sap que va encimentar mig
Mallorca i va tenir, Sra. Cabrer, 50.000 persones al carrer que
denunciaven les seves autopistes. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Fa comèdia el Sr. Orfila, el president de la Comissió Balear
de Medi Ambient, quan diu “Orfila pide que la reordenación
del Puerto de Ciudadela no se libre de evaluación de impacto
ambiental. Hace medio año no logró que el Govern diera
ejemplo y tuvo que eximir a la ampliación del dique del
análisis ambiental”. Va dir textualment: “La Administración
debe ser la primera en dar ejemplo, no podemos exigir este
trámite a los particulares cuando las propias instituciones
públicas lo incumplen”.
I varen fer comèdia tota l’anterior legislatura, Sr. Conseller.
Ja li ho dic, té la competència de disciplina ambiental per llei.
Ja sabem el que va passar amb el tren de Manacor, que també el
varen exonerar d’estudi d’impacte ambiental i per tant, no s’han
de repetir aquestes actuacions.
Li ho dic avui que estam davant actuacions de gran calibre
i de gran impacte mediambiental. Li dic també que si vostè no
actua nosaltres, evidentment, el denunciarem, només faltaria!,
però avui exercíem l’acció pública. Moltes gràcies.

Gràcies, Sr. Conseller.
I.10) Pregunta RGE núm. 666/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Catalina Soler i Torres, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a tasques de desratització a l'illa de Sa
Dragonera.
Passam a la següent pregunta, RGE núm. 666/11, relativa a
tasques de desratització a l’illa de Sa Dragonera, la formula la
Sra. Catalina Soler del Grup Parlamentari Popular.
Sra. Soler, té la paraula.
LA SRA. SOLER I TORRES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Continuam parlant de medi
ambient per a aquells que hi creuen tant que són d’aquests de
busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Jo per
vostès, que practiquen el medi ambient, no donaria ni dos
cèntims.
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Parlam de Sa Dragonera, parlam d’un espai ANEI, d’un parc
natural, d’un parc amb elevats valors faunístics i declarada com
a LIC i com a ZEPA. Parlam d’aquest tema, cada any es du a
terme a Sa Dragonera un pla de desratització. Curiosament l’any
2009 i l’any 2010 no s’ha duit a terme el que ha provocat que hi
hagi una gran proliferació de rates.
Curiosament enguany s’ha volgut dur a terme un pla de
desratització dins el 2011 pioner a les Illes Balears d’un
producte... d’una extensió massiva, tirant-se des d’un helicòpter,
cosa que no s’havia fet mai.
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Veu les fotografies? Les coneix, de Sa Dragonera? Les veu?
Les gavines mortes. Quan el seu director general i els
responsables del que han fet, han anunciat que això no afectava
res més que les rates i que, a més, han dit una mentida, Sr.
Conseller, esper que algú assumeixi responsabilitats polítiques
en el seu moment, que el verí que tiraven allà, quan es posava
en contacte amb la mar no produïa res, miri la fixa tècnica del
verí que han tirat allà. El verí es diu Brodifacoum, sap què diu?,
que és mortal, però que és elevadament mortal quan es posa en
contacte amb la mar.
LA SRA. PRESIDENTA:

Li deman, Sr. Conseller, a veure què en pensa d’aquesta
desratització de Sa Dragonera que es va fer dia 13 de gener del
2011 i que es va tornar repetir dia 8 de febrer del 2011. Quina
és la seva opinió?

Gràcies.
LA SRA. SOLER I TORRES:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Presidenta. Ja acab, Sr. Conseller...

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

LA SRA. PRESIDENTA:

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

No, no, Sra. Soler, se li ha acabat el temps. Sr. Vicens, té la
paraula.

Gràcies, Sra. Presidenta. Contestant-li a aquesta preocupació
que té per les rates de Sa Dragonera li he de dir que realment és
una autèntica plaga, està xifrada en 11.000 la població i durant
el 2009, precisament, això no era el meu equip, però sí li ho puc
dir, es va dissenyar un pla de desratització per restablir la
condició ecològica, és a dir, per eliminar, no ja per contenir les
rates, sinó per eliminar les poblacions invasores que
concretament són de rates, de ratolins i posteriorment es farà de
conills.

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

Per ara la valoració ha estat positiva, és un pla pilot que s’ha
fet a altres illes concretament fins i tot, fixi’s que s’ha fet a les
Illes Galàpagos, bressol de la biodiversitat mundial, i a partir
d’aquí les valoracions són per ara, ara mateix, positives.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, s’ha d’informar
molt més de totes aquestes coses perquè si no, el que passa és
que té el risc de fer el ridícul en això.
Miri, primer, aquestes... Sí, sí és que sap quantes gavines es
maten cada any? És a dir, a Sa Dragonera cada any s’han mort
entre 300 i 400 gavines i és que les gavines... la gavina
comuna...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats. Sr. Barceló.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Soler, té la paraula.
LA SRA. SOLER I TORRES:
Sí, Sr. Conseller, és positiu que dies 23 i 26 de novembre del
2010 la Sra. Catalina Canals, funcionària, però cap de servei
d’Espai Natural, de l’ens públic responsable de Sa Dragonera,
fes dos informes desfavorables a allò que vostès volien dur a
terme i que ho han duit a terme.
I és favorable i és positiu que la Sra. Canals dia 5 de gener
presentàs la seva dimissió per estar en contra del que han duit a
terme a Sa Dragonera, però és més positiu encara que els que
fan les rodes de premsa on valoren molt positivament això, o
sigui el director general de Biodiversitat, el Sr. Joan Mayol,
exconseller en el seu moment, i el Sr. Martí Mayol, director del
Parc de Sa Dragonera, germà a la vegada del Sr. Joan Mayol,
això sí que ha estat positiu!, però encara és més positiu, Sr.
Conseller, quan ens anam a Sa Dragonera i veim aquestes
fotografies. Això sí que ho és positiu!

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
La gavina comuna, Sra. Soler, és una plaga a Sa Dragonera,
també. Dins el pla està clar que determinats conills i
determinades gavines es moriran, en faltaria d’altre! És que una
desratització es fa amb un producte tòxic, Sra. Soler, si no, no
seria una desratització.
Per altra banda, com dic, em parla d’una funcionària, és molt
desagradable que vostè utilitzi noms, però bé, parla d’una
funcionària que evidentment ha renunciat al seu càrrec, però
anem a veure, és a dir, qui és competent en això és el director
del parc que va fer un informe favorable, qui és competent en
això és la Direcció General de Biodiversitat, el Servei de
Protecció d’Espècies, perquè per alguna cosa és el servei de
protecció d’especies, que té un informe favorable, també hi ha
un informe favorable de l’IMEDEA, informes favorables de
fora, s’ha fet en colAlaboració amb tota una sèrie de
desratitzacions que s’han fet també a Itàlia, a un parc natural, i
també a moltes altres illes i vostè fa aquí un míting com si fos
una cosa electoralista.
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Miri, si s’aconsegueix llevar les rates i els ratolins de Sa
Dragonera s’haurà fet una feina ecològica molt important, és un
pla pilot, per ara les valoracions són molt positives i després
s’haurà de continuar amb altres espècies invasores i a la fi,
haurem aconseguit...

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

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
... que la fauna quedi protegida.
Gràcies.
I.11) Pregunta RGE núm. 667/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Ricard Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a denúncia formulada pels treballadors de
Quesería Menorquina (El Caserío).
LA SRA. PRESIDENTA:
Passam a la següent pregunta relativa a denúncia formulada
pels treballadors de Quesería Menorquina El Caserío que
formula el Sr. Santiago Tadeo del Grup Parlamentari Popular.
Sr. Tadeo, té la paraula.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, pregunta obligada per la preocupació que tenim els
menorquins i supòs que també les Illes Balears per les notícies
que surten quant a l’empresa Quesería Menorquina.
Tots hem de recordar que ja fa dos anys vàrem estar i vàrem
debatre a aquest parlament dues proposicions no de llei, una del
Partit Socialista i una del Grup Parlamentari Popular, referents
i tendents al manteniment d’aquesta empresa a Menorca per les
conseqüències que podria tenir el seu tancament. Afecta
directament 180 treballadors, afecta directament 12 lloc que li
subministren la seva matèria primera i també afecta molts de
llocs de feina indirectes i moltes empreses de manera indirecta.
Per tant, conscients de la problemàtica, de la preocupació
que té tota la ciutadania menorquina i supòs i esperam que
també el Govern, demanam, quina accions ha duit a terme el
Govern i quines té previst dur a terme?
Gràcies, Sra. Presidenta.

Moltes gràcies. Evidentment hem d’agrair aquesta pregunta,
fonamentalment perquè n’estam convençuts que la preocupació
per Quesería Menorquina, per l’empresa tan estretament lligada
a Menorca i a la seva producció de formatge és una de les
primeres preocupacions en aquests moments i sobretot perquè
és una empresa -no ho oblidem- de viabilitat provada i que en
aquests moments la deficient gestió duita a terme per part de
Nueva Rumasa pot posar-ne precisament en perill la viabilitat
pel fet de no disposar amb el suficient finançament per poder
produir i per tant, per poder servir els clients que tenen.
Per tant, en aquest sentit la primera i obligada feina és
juntament amb els mateixos treballadors, amb els
administradors, els mateixos de l’empresa, trobar una fórmula
molt ràpida com per posar en marxa la producció d’aquesta
empresa i garantir-ne per tant, la viabilitat.
Quesería Menorquina és una empresa rendible avui i per
tant, en aquest sentit tant les relacions aprovades en el seu
moment són avui més fermes que mai per treballar-ho i per tant,
com a primera passa obligatòriament posar en marxa la fàbrica
per garantir aquesta viabilitat i a partir d’aquí garantir un pla ja
de viabilitat a mig termini conjuntament amb els primers
proveïdors i amb els creditors avui ja identificats.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Tadeo, vol fer ús de la paraula?
EL SR. TADEO I FLORIT:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Consellera, ja veu que el to de la meva intervenció no és un to
en pla de fer política, és un to de preocupació per la situació
actual que tenim quant a aquesta empresa, molt poc ens diu de
l’acció que fa en aquest moment el Govern. La realitat és que
confiem i... des del Grup Parlamentari Popular i del Partit
Popular saben que el Govern té total suport en aquest sentit,
però ens preocupa perquè avui els dos mitjans escrits de
Menorca ens parlen que han tancat 12 llocs, per exemple, dins
el 2010, es preveu que en tanquin 5 més i ahir, en una roda de
premsa de les associacions ramaderes de Menorca diuen que el
camp està ferit de mort. Són deu anys, durant deu anys han
perdut de 300 llocs que hi havia actius, poc més en queden de
150. Això també, el tancament d’aquesta empresa, també hi pot
afectar.
Poques coses ens ha dit, Sra. Consellera, esper i esperam des
del Grup Parlamentari Popular que hi facin feina. Ens tenen al
costat, tant els treballadors com les empreses que depenen en
aquest moment d’aquesta empresa Quesería Menorquina.
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Tadeo. Sra. Barceló.
LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):
Evidentment, en aquest moment ja li puc assenyalar...., el
que li podem assenyalar estam treballant amb el comitè
d’empresa i també amb tot el que implica dels principals
creditors que en aquests moments pesen damunt l’empresa, tant
en Seguretat Social com en tot el que fa referència als clients
d’aquesta empresa.
Per tant, en aquest moment és clau..., repetim, aquestes
accions van encaminades primer que l’empresa es posi en
funcionament i després evidentment tant amb els clients com
amb els deutors poder tancar un pla de viabilitat.
Avui aquesta feina és obligada, és possible, és urgent i
evidentment el Govern en aquest sentit, no només el Govern,
totes les institucions hi treballam. Sí podrem -ben segur- al llarg
dels propers dies o properes setmanes poder-los explicar d’una
manera molt concreta cadascuna d’aquestes passes...

Dins aquest context Menorca desenvolupa ja des de fa un
temps un projecte innovador molt important que el Consell
Insular du endavant juntament amb els agents econòmics i
socials; un projecte de modernització que passa per la
introducció de la innovació tecnològica com per exemple
estructures de telecomunicacions amb xarxa de fibra òptica que
connecti tots els polígons industrials, accés a internet en sòl
rústic i altres mesures, però també innovació social amb la
capacitació de les persones i noves maneres de treballar amb les
empreses ampliant el coneixement i compartint per tal de ser
més competitius.
És a dir, sabem que el Consell Insular de Menorca ha fet una
forta aposta per la innovació com a impulsora del canvi de
model econòmic que ha d’ajudar a refer la productivitat i per
tant, l’ocupació i ens consta que amb el ple suport del Govern
balear.
És així que voldria que ens expliqués, Sra. Consellera de
Treball i Turisme, quines accions formatives ha duit a terme la
seva conselleria per a l’impuls de les TIC, de les tecnologies de
la informació i de la comunicació, a l’illa de Menorca?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

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

LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):
...i d’entrada agrair el suport.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
I.12) Pregunta RGE núm. 668/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impuls de les tecnologies
de la informació i la comunicació a Menorca.
Passam a la següent pregunta relativa a impuls de les
tecnologies de la informació i la comunicació a Menorca. La
formula la Sra. Margalida Mercadal del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Mercadal, té la paraula.
LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades, al llarg de la present legislatura hem vist com es
donava a la nostra comunitat un impuls important a dos
components de l’acció de govern bàsics per al nou model
econòmic necessari. Em refereixo a innovació i a formació.
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LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):
Moltes gràcies. Sra. Diputada, evidentment el govern
s’havia de sumar a aquesta estratègia de la formació i de la
innovació i per això necessitam persones preparades. És una
bona inversió la que podem fer en la formació de les persones,
sobretot en aquest àmbit que té d’una manera molt clara un
increment en allò que fa referència a llocs de treball, que es
demanden qualificats.
Per això, el Govern en aquests dos darrers anys ha plantejat
8 cursos de formació en matèries de tecnologia de la informació
i de la comunicació que han pogut seguir 120 alumnes, 2.560
hores formatives i, a més a més, tots aquests cursos lligats a
especialitats formatives dins el fitxer nacional de les
qualificacions professionals.
Són cursos elevadament especialitzats, que van des de
programadors de llenguatges estructurals, tècnic en seguretat de
xarxes i de sistemes, dissenyadors multimèdia, tècnics auxiliars
de disseny gràfic i en aquest sentit, ja una primera resposta en
positiu: 120 alumnes formats i en aquest moment, 72 nous
contractes dins aquest àmbit de les telecomunicacions i la
programació informàtica.
Per tant, obligatòriament i sense pausa donam respostes a les
demandes de l’economia, de la nova economia de les noves
empreses i per tant, preparar les persones, 120 alumnes, 72 nous
contractes ja en aquests dos darrers anys. Per tant, hem de
continuar donant i preparant aquesta nova aposta per la
formació i -repetim- també per les noves tecnologies.
Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló. Sra. Mercadal, no vol fer ús de la
paraula.

(Rialles)
Però bé, llevat...
(Continua la remor de veus)

I.13) Pregunta RGE núm. 670/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a evacuació d'aigües fluvials a Eivissa.
Passam idò a la següent pregunta RGE núm.670/11, relativa
a evacuació d’aigües fluvials a Eivissa. La formula el Sr. Joan
Boned del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci! Silenci! Senyors diputats, una mica de silenci!
Senyors diputats, una mica de silenci! Sr. Carbonero, continuï.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

Sr. Boned, té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull dir que hi ha
una equivocació, una errada en l’escrit presentat al Registre,
d’aquesta pregunta, evidentment on diu “aigües fluvials”, vol
dir “aigües pluvials”.
Dit això, Sr. Carbonero, aquesta és una pregunta per a vostè,
com a responsable de la Conselleria d’Obres Públiques.
Vostè i tots els ciutadans han sentit com aquells
exresponsables del passat govern del Sr. Matas que encara
defensen la seva gestió -tot sigui dit, cada vegada són menys,
perquè en queden menys en disposició de defensar-la- utilitzen
com a argument a favor l’execució d’obres. Entre aquestes
obres, perquè ells parlen de l’execució, però no diuen amb
quines condicions s’entregaren o amb quines condicions es
posaren en funcionament, i problemes provocats per aquesta
situació en tenim exemples sobrats, com per exemple el metro
de Palma i també un altre al qual em vull referir, l’autovia
d’Eivissa a l’aeroport que quatre dies després de la seva posada
en funcionament i a causa de quatre gotes d’aigua va quedar
inundada i es va haver de tallar.
Per això, li vull preguntar, Sr. Conseller, amb quina situació
es troba l’evacuació d’aigües pluvials d’aquesta autovia
d’Eivissa a l’aeroport?
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Sr. Carbonero, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Boned, m’ha decebut
una mica perquè jo la veritat és que no creia que fos una
equivocació, pensava que es referia evidentment a les aigües
fluvials, perquè cada vegada que plou una mica a l’autopista de
l’aeroport d’Eivissa allò es converteix en un riu, per tant, són
aigües fluvials.

Gràcies, Sra. Presidenta. Per resoldre aquest tema hem hagut
de fer front a dos reptes difícils. Primer, trobar una solució
eficaç que no comprometés el sistema ecològic del parc natural
de Ses Salines i que pogués tenir autorització de Medi Ambient
i de Recursos Hídrics...
(Continua la remor de veus i rialles)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer! Sra. Cabrer! Sra. Cabrer! Continuï, Sr.
Carbonero.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):
Gràcies, Sra. Presidenta. I segon, aconseguir els fons per
poder pagar una infraestructura d’aquest tipus. Primer, el
projecte té com a base la construcció d’una base drenant capaç
de recollir l’aigua bombejada des de l’autovia. S’ha redactat el
projecte amb criteris mediambientals, s’ha tramitat aconseguint
autoritzacions de tots els organismes corresponents.
Autoritzacions que, aquestes sí, se les va passar pel forro la Sra.
Cabrer!
Segon...
(Continua la remor de veus)
Segon, s’ha realitzat les actes prèvies d’ocupació dels
terrenys de Fiesta Hotels i el projecte constructiu està aprovat i
a punt d’execució.
Tercer, què costarà el regal. L’autovia, una vegada que es va
sortir del conveni amb el Ministeri de Foment va tenir un cost
pressupostat de 66,36 milions d’euros. I amb el mecanisme del
peatge a l’ombra constarà 250 milions d’euros. Amb el drenatge
hagués passat el mateix, el seu cost és de 2,5 milions d’euros. Si
l’haguessin ficat dins el mecanisme diabòlic de peatge a l’ombra
el cost era de 10 milions d’euros. S’ha aconseguit el
finançament total a càrrec dels fons estatuaris. Per tant, les
inundacions de fa unes setmanes ara podem dir que si no hi ha
res de nou, possiblement seran de les darreres i realment podrem
parlar de pluvials i no de fluvials.
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Senyor diputat, per cert i per acabar, vostè que passa molt
sovint per l’autovia de l’aeroport, ha trobat les màquines
llevaneus? No, jo tampoc. Si les veu, li preg que m’avisi tot
d’una.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
No, no, m’ha alAludit...
LA SRA. PRESIDENTA:

(Remor de veus)
Per tant, crec que en aquest moment no hi ha...
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sra. Presidenta, m’ha alAludit amb el meu nom, ha alAludit el
meu nom. I ja basta de dir mentides!

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Cabrer!...

Gràcies, Sra. Presidenta...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

LA SRA. PRESIDENTA:

Encara he d’explicar...

Sr. Boned, un momentet, per favor. Li vull advertir que el
Sr. Conseller no tendrà temps per contestar-li. Per tant...

(Es produeix un tall en el micròfon)
(Remor de veus)

EL SR. BONED I ROIG:
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, gràcies. Sr. Conseller, vostè m’ha fet una pregunta,
i jo li diré que no he vist les màquines. El que sí he vist en algun
moment és alguna zòdiac que feia més falta que la màquina
allà...

Sra. Cabrer! Sra. Cabrer, no hi ha lloc a alAlusions. S’ha
produït dins la contestació de les preguntes...
(Continua la remor de veus)

(Remor de veus)
Però dit això i coneguda la seva resposta, Sr. Conseller,
vostè ens ha explicat el procediment que s’està seguint. Jo crec
que algunes coses avui han quedat bastant clares, perquè fa uns
minuts sentíem la responsable d’aquest desastre parlar aquí
d’hipocresia, de mentides, de passar-se no sé quantes coses pel
forro. A mi em queda un dubte ara, no sé si la responsable en
aquell moment es referia a l’actual govern, o si estava definint
la gestió de la seva conselleria en aquell moment. Gràcies.

Un moment, senyors diputats, tranquilAlitzin-se! Un moment,
un moment.
Sra. Cabrer, efectivament, l’alAlusió s’ha produït a una
pregunta posterior, per tant, té un minut per fer la seva
alAlegació.
(Aplaudiments)
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sra. Cabrer?

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Carbonero, vostè és un mentider des de fa molt de temps sobre
la carretera d’Eivissa!...

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
LA SRA. PRESIDENTA:
Li deman la paraula per alAlusions del Sr. Carbonero, a la
seva resposta m’ha alAludit de forma clara i li demanaria dos
minuts per alAlusions, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer, s’ha produït un debat entre vostè i el conseller.
Vostè ha fet la seva intervenció, i el conseller ha fet la seva...

Sra. Cabrer, s’ha de centrar únicament en l’alAlusió, i vostè
ho sap!
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
L’alAlusió respecte de la tramitació de les carreteres
d’Eivissa, que sí tenien estudi d’impacte ambiental, no varen
tenir un sobrecost que va tramitar aquesta conselleria, el 20% és
el sobrecost que va aprovar el Sr. Carbonero, llevant carrils,
cosa bastant inexplicable, i a més, encara esperam que ens
expliqui per què les auditories varen ser manipulades a mà...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Cabrer!
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
...li vaig mostrar la prova. I sobretot -ja acab, Sra.
Presidenta- que ens doni còpia de l’informe de l’Advocacia de
la comunitat autònoma que té amagat...
LA SRA. PRESIDENTA:

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:
Molt bon dia, Sra. Presidenta. Molt Hble. Sr. President, a
Espanya hi ha dues comunitats autònomes que han fet una
pròrroga pressupostària, Catalunya i Balears. Catalunya a
conseqüència del seu procés electoral, i Balears per
circumstàncies que només coneix el president. Catalunya ha fet
la pròrroga mitjançant un decret, Balears mitjançant una ordre.
La gran diferència és que Catalunya ha aprovat aquests darrers
dies una llei que regula l’endeutament, mitjançant la qual les
comunitats que no han fet una aprovació pressupostària i sí que
han fet una pròrroga, s’han d’ajustar.

Sra. Cabrer, aquest no és motiu de l’alAlusió!
(Alguns aplaudiments)
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies.

La meva pregunta és la següent, atès que segons la
normativa vigent, l’endeutament públic és una matèria
reservada a llei, té intenció el Molt Hble. Sr. President d’entrar
en aquesta cambra un projecte de llei per tal de regular
l’endeutament de la comunitat autònoma per a l’exercici 2011?
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller?

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

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

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

Sra. Presidenta, jo m’he referit a una expressió que havia
mantingut abans de parlar jo la Sra. Cabrer...

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Bauzá. Miri, aquesta
és una pregunta que crec que el conseller ja ha contestat en una
altra ocasió. No, no faig comptes entrar un projecte de llei,
segons la Conselleria d’Hisenda ni la Llei de pressuposts, ni la
Llei d’hisendes demanen que nosaltres en relació amb
l’endeutament, presentem cap llei aquí.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Carbonero, no té dret a fer ús de la paraula en aquest
moment.
EL SR. CONSELLER D’HABITATGE I OBRES
PÚBLIQUES (Jaume Carbonero i Malberti):

De totes formes com que hi ha el debat aquestes dies que
tenim tot un seguit de lleis en discussió, jo li propòs que ens
puguem seure per discutir altres lleis com la d’igualtat...

No entenc... Sra. Presidenta?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, li preg que s’assegui! Sr. Carbonero,
continuam amb les preguntes.
(Remor de veus)
Senyores i senyors diputats, els deman una mica de silenci!
I.14) Pregunta RGE núm. 673/11, de l'Hble. Diputat Sr.
José Ramón Bauzá i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a regulació de l'endeutament de la comunitat
autònoma.
Passam a la següent pregunta RGE núm. 673/11, relativa a
regulació de l’endeutament de la comunitat autònoma. La
formula el diputat Sr. José Ramón Bauzá del Grup Parlamentari
Popular.
Sr. Bauzá, té la paraula.

Senyors diputats!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
...la llei del sòl, o altres normatives que en aquest moment
són aquí per pactar. Em té a la seva total i absoluta disposició.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Bauzá, té la paraula.
EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
President. Vostè, Sr. President, pot dir el que vulgui, però els
juristes confirmen i determinen que l’endeutament ha d’anar
necessàriament regulat per llei, perquè aquesta comunitat
autònoma se pugui endeutar per a l’any 2011 i arribar a no
superar l’1,3% del Producte Interior Brut, necessitam tenir una
llei que ho reguli i habilitar aquest govern perquè així sigui.
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I li vull dir també, Sr. President, que el vull instar que
presenti una proposta de llei en aquesta cambra parlamentària,
per donar cobertura legal a aquesta situació mentre la pròrroga
pressupostària sigui vigent. Si no ho fa així, demostrarà una
forma de governar sense responsabilitat, sense transparència i
fonamentada en la inseguretat jurídica. Aquest grup
parlamentari, aquest grup parlamentari avui li fa una proposta
d’acord. La setmana passada vostè em va fer una proposta
d’acord, però va obviar voluntàriament que jo personalment en
dues ocasions en el seu despatx li vaig fer propostes d’acord i
pactes d’estat, que vostè voluntàriament va obviar. Jo avui li
faig una proposta d’acord, hi ha temps suficient, tenim tres o
quatre sessions plenàries, però sobretot té la voluntat d’aquest
grup parlamentari. No sé si vostè tendrà l’oportunitat de pactarho amb els seus socis.

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

Aquesta és la forma d’arribar a acords de responsabilitat.
Aquesta és la manera de no amagar-nos de la gent. Aquesta és
la manera que jo tenc de fer política. Crec que és el moment, Sr.
Antich, de tenir pactes com aquest, de regular la normativa,
d’arribar a acords de mires superiors, i sobretot, vostè va dir en
un moment determinat que teníem “una barca marinera”. Sr.
Antich, si avui no accepta aquest acord que jo li propòs per
arribar a l’estabilitat pressupostària, li puc dir que tal vegada la
barca sigui marinera, però aquesta barca no té rumb, no té timó
i, sobretot, no tendrà patró.

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

Moltes gràcies.
(Aplaudiments)

No li ho tenc en compte. Vostè em diu que és la manera
d’arribar a acords. Jo he arribat a molts d’acords aquesta
legislatura, amb sindicats, amb empresaris, hem pogut pactar
moltes lleis importants aquí. I ara en aquest moment en tenim
dins aquest parlament que s’estan tramitant i que són molt
importants per a aquesta comunitat autònoma, la llei d’igualtat,
la llei del sòl perquè hi hagi seguretat jurídica, aquesta que vostè
tant demana...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Llinás!

Per tant, jo li demanaria que facem feina amb allò que ja
tenim aquí dins. Té les portes obertes de pit en ample en el
Consolat per pactar-les i oferir-les als nostres empresaris i a la
nostra gent. Només a través dels acords, n’estic ben convençut,
avançarem amb els greus problemes que té aquesta comunitat
autònoma. Per això si aquest govern ha donat mostres de
qualque cosa ha estat d’arribar acords i de tenir la mà estesa, no
només amb les forces polítiques, sinó amb els agents socials i
econòmics.
Tenim lleis dins aquest parlament, aprofiti-les, Sr. Bauzá,
ens podem seure i podem acordar-les. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
Gràcies, Sr. Bauzá. Sr. President, té la paraula.
LA SRA. PRESIDENTA:
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Bauzá. Es veu que de
les nostres trobades en el Consolat tenim visions diferents. La
primera vegada, perquè el vespre abans, devers les 12 del
vespre, ens varen acomiadar del Foment del Turisme, que
l’endemà ens veuríem en el Consolat i vostè no va venir. Per
tant, tenim visions diferents d’això del Consolat. La segona
vegada perquè vostè i jo pactàrem damunt la Platja de Palma i
als deu minuts el pacte es va rompre. Li va rompre un altre
senyor, i vostè no va fer absolutament res per arreglar-ho.
Aquesta és la meva experiència amb vostè en el Consolat de la
Mar. De totes formes, jo no li ho tenc en compte.
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Silenci, senyors diputats!

Gràcies.
I.15) Pregunta RGE núm. 669/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució econòmica de
Menorca.
Passam ara a la següent pregunta RGE núm. 669/11, és
relativa a evolució econòmica de Menorca. La formula la Sra.
Cristina Rita del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la
Sra. Rita.
LA SRA. RITA I LARRUCEA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i senyors
diputats. El conseller d’Economia i Hisenda va fer una
compareixença fa unes setmanes a la Comissió d’Hisenda
d’aquest parlament, on va explicar la tendència de la
recuperació econòmica que reflectien els indicadors actuals a les
Illes Balears. Allà vàrem entendre que l’illa de Menorca ja no
era l’illa que tenia els pitjors indicadors de les quatre illes i ahir
mateix en el ple del Consell Insular de Menorca el conseller
Subirats també comentava que Menorca estava a punt de sortir
de la recessió.
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És per aquest motiu que li volia demanar al conseller
d’Economia i Hisenda que concretés la seva valoració sobre
l’evolució econòmica de l’illa de Menorca a la vista dels actuals
indicadors.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Rita? No vol fer ús de la paraula.
I.16) Pregunta RGE núm. 672/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pròrroga dels pressuposts.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Rita. Té la paraula el Sr. Manera.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Passam a la següent i darrera pregunta RGE núm. 672/11, és
relativa a pròrroga dels pressuposts i la formula el diputat Sr.
Antoni Pastor del Grup Parlamentari Popular. Sr. Pastor, té la
paraula.
EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament hi ha
indicadors pràcticament de totes les Illes Balears que demostren
el repunt de l’economia de les nostres illes, això es veu des de
ja el darrer trimestre de l’any 2010 i a les primeres dades
disponibles de l’any 2011.
En el cas de l’illa de Menorca ja vàrem comprovar dades
interanuals positives en indicadors concrets. Per exemple, la
demanda elèctrica que és un indicador molt potent que denota
tant temes de consum, com temes de producció, va augmentar
en termes interanuals el desembre del 2010 a una taxa del 4,2%.
De manera que ja teníem una dada positiva en relació amb
èpoques anteriors o anys anteriors. Aquestes variables
traslladades al mercat laboral palesen indicadors positius. El
mes de gener de 2011, Menorca va augmentar l’atur un 1%, és
la dada interanual més baixa dels darrers quatre anys, com a
increment de la taxa d’atur en un període de crisi econòmica
severa com la que estam vivint. Si a això li sumam totes les
dades referents a transport, tant de passatgers per via aèria com
per via marítima, per via aèria han augmentat un 3,6% a l’illa de
Menorca, per via marítima un 30% a l’illa de Menorca, un
increment per tant, espectacular quant a transport de viatgers: i
si això ho traslladam a establiments turístics, les dades de
pernoctacions han augmentat un 11% a Menorca la temporada
2010, i els visitants han augmentat en més d’un 3%.; i en
apartaments, que és un altre producte turístic central de l’illa, les
pernoctacions han augmentat un 10 i escaig per cent, gairebé un
11%.
Hi ha dos sectors on hi ha dificultats: el sector industrial i el
sector de la construcció. El sector industrial el primer semestre
de 2010 va tenir una contracció que ha recuperat el segon
semestre del mateix any. El primer semestre va caure un -3,6%,
el segon semestre ha augmentat un 0,6% de 2010. I la
construcció és el sector que arrossega, no únicament l’economia
balear, sinó totes les economies costaneres de la Mediterrània i
de l’Estat espanyol, que estan en una situació més complicada.
En conclusió, el que podríem dir amb les dades disponibles
a data d’avui és que l’economia menorquina és en situació de
repunt econòmic i en una perspectiva similar les altres illes.
Gràcies.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La meva padrina que era
molt sàvia em deia, “Toniet, la casa no et caurà damunt”, i jo
avui li podria dir al president, “president, el Parlament no li
caurà damunt”, perquè hi ha estat pràcticament cinc minuts en
tot el plenari i veurem si hi està la resta de temps. Es veu que el
president el diumenge insulta i fa com la cusseta ratera, que
quan li peguen una potada, escampa.
A mi m’agradaria posar de relleu la greu situació econòmica
que viu la nostra comunitat, 8.500 persones que tenien feina el
mes de desembre, el mes de gener ja no n’han tenguda. Veim
que tots els índexs són preocupants, avui veim que els sindicats
denuncien que 2.500 persones que feien feina al sector aeri, avui
ja no tenen feina. Si parlam de la situació financera, Expansión
diu que la comunitat de les Illes Balears ha augmentat un 141%
el seu deute. Si parlam del rànquing de números vermells ja som
la tercera comunitat d’aquest rànquing, passant a un 15,2%.
Li sembla al president del Govern absent que és la millor
solució per afrontar aquesta greu situació una pròrroga de
pressuposts?
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, nosaltres hem
comunicat en distintes ocasions les dades econòmiques de les
Illes Balears, ara mateix acab de contestar una pregunta relativa
a l’illa de Menorca. Que vostès no vulguin veure el repunt
econòmic no és culpa nostra, Sr. Pastor. Totes les institucions
que es dediquen a fer anàlisis econòmiques, totes sense
excepció, totes, veuen dades negatives a l’economia balear com
la veuen per arreu, però veuen signes de repunt econòmic,
tendències positives a l’economia balear. Això és el que vostès
s’obstinen a no veure, supòs per alguna intenció amagada o
massa explícita. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Silenci.

EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no jutjaré intencions, jo
jutjaré fets, si li pareix bé, Sr. President absent. Jo li diria que
vostès estan muntats contínuament damunt la mentida, ho diuen
els seus documents del Govern; diuen que la pròrroga de
pressuposts obeeix a l’orientació i a la nulAla negociació per part
de l’oposició han hagut de prorrogar els governs.
Sr. President absent, 28 firmes de 28 diputats del Grup
Parlamentari Popular que es posen a la seva disposició per
aprovar-li els pressuposts, mai en la història de la democràcia
havien tengut tanta generositat per part de l’oposició. I em
referiré també al president absent a l’anterior pregunta, vostès
tenen una manera molt peculiar de negociació amb l’oposició,
dilluns, perdó, diumenge tracten com a corbs aquest grup
parlamentari i els seus membres i avui ofereixen pactes d’Estat,
avui ofereixen pactes d’Estat i dijous de matí anulAlen una hora
que tenia concertada el president d’aquest grup parlamentari per
tal de veure-se amb el president i pactar les lleis, una manera
molt peculiar que té el seu grup parlamentari, aquest govern,
d’arribar a acords amb l’oposició.
Però nosaltres ho farem de forma diferent, els compromís
que vàrem assumir amb el conseller, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Curiosa fórmula té vostè, Sr. Pastor, de dir que els altres
insulten i vostès sempre estan incòlumes a l’insult, vostès no fan
mai res, són perfectes.
El tema de la pròrroga, Sr. Pastor, l’hem explicat per activa
i per passiva amb distintes preguntes, amb interpelAlacions, en
Comissió d’Hisenda, s’ha explicat per què s’ha fet aquesta
pròrroga i s’ha explicat també amb molt de detall que la
pròrroga no paralitza l’activitat del Govern, el Govern segueix
sent un agent econòmic, el Govern acompleix amb els seus
compromisos, etc.
Dos mesos de pròrroga i Sr. Pastor jo no veig que hi hagi
aldarulls en els carrers, que la gent estigui nerviosa, que la gent
estigui més inquieta del que és normal que hi estigui en època
de crisi; són vostès que llancen aquest missatge, sempre
pessimista, sempre derrotista, sempre negatiu cap a l’activitat
que nosaltres fem. I a més a més, això no ho deim nosaltres, Sr.
Pastor, per favor, miri el que diu FUNCAS, miri el que diu la
Fundació BBVA, miri el que diuen les institucions que fan
anàlisi econòmica de l’economia balear, per favor s’ho mirin i
no es creguin el que els diem nosaltres, però per favor es mirin
el que diuen els experts i veuran quina és la tendència de
l’economia balear, que és totalment diferent de la que vostès
prediquen.

Gràcies, Sr. Pastor.
Gràcies.
EL SR. PASTOR I CABRER:
(Alguns aplaudiments)
... amb el conseller de Salut, avui el mantendrem, a
diferència de vostès que no acompleixen la seva paraula, són
uns mentiders.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Pastor.

II. InterpelAlació RGE núm. 6501/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
de les Illes Balears en relació amb el transport.

(Alguns aplaudiments)
Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Pastor, curiosa forma que té
vostè d’exposar aquestes idees. Avui en aquesta cambra s’ha dit
mentider a un conseller i ara vostè mateix ens torna dir
mentiders a tot el Govern, invocant uns documents que no
sabem d’on es treu.
(Remor de veus)

A continuació, passam al debat de la interpelAlació RGE
núm. 6501/10, presentada pel Grup Parlamentari Popular, és
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb
el transport.
En nom del Grup Parlamentari Popular em demana la
paraula la Sra. Morell.
LA SRA. MORELL I CUART:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Presentam avui una interpelAlació que creim importantíssima
sobre el nostre sistema de transport avui a les nostres illes en
totes les seves formes. A l’inici de la legislatura el pacte anuncià
que aquesta seria la gran legislatura del transport públic i
interpelAlam avui el Govern per saber on són aquestes
transcendentals millores en el transport per carretera, aeri,
marítim i ferroviari.
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Tenim preguntes com: quins canvis significatius es veuen en
el carrer que hagin transformat substancialment el panorama
públic del transport? Quantes línies noves de metro s’han fet?
S’han millorat les connexions? S’ha superat el nombre de
supressions de passos a nivell respecte de l’anterior legislatura?
S’ha fet el soterrament de les vies del tren al pas per Inca i per
Manacor? S’ha executat ja el 90% del conveni ferroviari? Han
impulsat el tren a Alcúdia, a Cala Rajada, a Santanyí? S’han
impulsat noves rutes de transport aeri per atreure més
companyies amb base a la nostra comunitat?
És hora, idò, de saber en què s’han invertit els doblers i
sobretot quin és el balanç de legislatura, ara que ja arribam al
final i no queda temps per a més.
Començam pel sector aeri. Crearen vostès una Direcció
General de Transport Aeri buida de contingut, augmentant la
despesa corrent i aconseguint uns èxits que salten a la vista,
fugida de gairebé tot el sector aeronàutic. El que ha passat
aquesta legislatura no havia passat mai, hem assistit a la fugida
d’importants companyies, com Spanair, que va ser atreta per
una altra comunitat autònoma que es veu que sí ho va saber fer
millor que nosaltres, i seguirem Aebal i després el tancament
d’LT i Futura. I fa pocs mesos la darrera mala notícia per a la
nostra indústria aeronàutica: tancament de l’hangar de càrrega
d’Iberia que també s’ha endut Barcelona.
A tot aquest desastrós panorama hi hem d’afegir que hem
estat exclosos en diverses ocasions del mapa de la cogestió
aeroportuària. En posteriors improvisacions el Govern central
ha passat de la cogestió a privatitzar part dels aeroports, sense
que la nostra comunitat autònoma hagi estat consultada i tengui
res a dir. Molt lluny queda ja la preocupació per l’avanç en la
millora de la declaració de servei públic per als vols interilles i
amb la península; en definitiva, el sector aeri aquesta legislatura
ha sofert el pitjor episodi de la seva història.
Respecte del transport per carretera. El president Antich va
prometre impulsar el transport colAlectiu per carretera,
modernitzant les flotes i augmentant les freqüències: ens pot
especificar la flota que s’ha modernitzat i quines freqüències
han millorat?
A la passada legislatura es va crear un servei de tarifa única,
integrat dins la intermodalitat per tal d’incloure tot el transport
de Mallorca en un únic sistema integrat, es tractava de poder
unir tarifes i bitllets ferroviaris i per carretera en un sol títol dins
la nova estació d’autobusos, integrada a l’estació intermodal de
Palma, per unir-lo amb tren i metro. Volem saber per què amb
quatre anys no s’ha inclòs el cent per cent del transport per
carretera en aquest únic servei tarifari integrat, segur que el
conseller ens ho pot explicar.
Dins el transport ferroviari hi ha molt a parlar, aquesta volia
ser la joia de la corona del pacte, on s’havia de veure una
millora total en el tren de la qual se’n parlaria per dècades.
Volem fer balanç: i en què han quedat les seves promeses?
Vostès prometeren fer arribar el tren a Alcúdia, a Cala Rajada
i a Santanyí; enllaçar Santanyí i Manacor; racionalitzar i
expandir el traçat de metro a la Universitat, amb millores
d’enllaç amb la part forana; implantació de metro lleuger per a
l’arc Santa Ponça, Palma i Platja de Palma, i també per a l’arc
Port de Pollença-Alcúdia-Port d’Alcúdia-Ca’n Picafort. Això

que acab de llegir està extret, paraula per paraula, del seu
programa electoral, del BLOC.
Totes i cada una d’aquestes promeses fetes han quedat en
res, l’únic que s’ha iniciat és el traçat en el vell corredor de
Manacor a Artà, oblidant-se totalment de la seva promesa
d’arribar a Cala Rajada, una línia poc ambiciosa i gens
competitiva, que no s’uneix amb el tren que arriba de Palma
perquè no s’ha volgut escometre el soterrament de les vies a
Manacor per unir les dues línies, en contra del que ha demanat
l’ajuntament i en contra de totes les plataformes ciutadanes. Ara
els usuaris hauran de fer un transbord amb autobús per agafar la
nova línia a Artà, un servei de poca demanda que no soluciona
els problemes de mobilitat dels residents a la comarca ja que no
arribarà als nuclis costers del Llevant. Una línia que convertirà
el camí complet entre Palma i Artà en una llarga travessia de
gairebé dues hores. Aquest és el tren de darrera generació pel
qual aposten? Aquesta és la seva política de transport?
La negativa de dur el tren fins a Alcúdia ha estat un dels
pitjors episodis d’aquesta legislatura. La seva idea de governar
d’esquenes als ciutadans els ha dut a no escoltar les nombroses
manifestacions que la gent ha fet, les alAlegacions de les
plataformes i a menysprear la decisió del plenari de
l’Ajuntament de l’Alcúdia que, per unanimitat, li demanaven
que fessin el tren pel corredor sud. I la seva resposta va ser: “o
es fa per on jo dic o no es fa”, aquesta ha estat la situació final,
no es fa per caparrudesa del conseller, qui personalment pren la
decisió de no allargar el tren fins a Alcúdia. Aquesta és la seva
política de transport ferroviari?
Aquesta idea de governar d’esquenes a la sobirania popular
s’ha vist també a altres llocs, prometeren vostès, amb una gran
campanya mediàtica, fer el soterrament de les vies al pas per
Inca. No han volgut escoltar tampoc l’acord unànime del Ple de
l’Ajuntament d’Inca que ho ha demanat aquesta legislatura, no
n’ha fet ni cas. Tampoc no escoltaren el Ple de l’Ajuntament de
Manacor que també demanava el soterrament, igual que ho
demana l’Ajuntament de Sineu, igual que ho demana el Ple de
Santa Maria.
El darrer episodi el vivim a Palma, s’han aprovat fa poc tres
acords de tres institucions sobiranes que demanen que s’aturi el
projecte de tramvia que vostès volen fer passar per Avingudes,
un tramvia que mereix una menció a part, però la meva pregunta
és, Sr. Conseller: pensa acatar la decisió d’aquest Parlament, del
Consell Insular i de l’Ajuntament de Palma que li demanen que
aturi i que consensuï, abans de gastar més doblers en un projecte
que compta amb el rebuig de tots els sectors? O pensa actuar pel
seu compte com ha fet fins ara? Quin tipus de dictadura és
aquesta en què el Govern va per un costat i la sobirania popular
per un altre?
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A aquestes alçades de legislatura volen fer passar un rodillo
de tramvia sense consensuar, un tramvia que encara espera
finançació de Madrid, no han aconseguit que li donin els
doblers, no obstant això n’han gastat molts en crear una empresa
pública nova sense competències; han gastat doblers en fer i
refer trajectes diverses vegades; presentar i tornar presentar les
variacions; han gastat doblers en estudis milionaris, en
publicitat innecessària en un projecte que ni tan sols existeix, i
l’únic que han aconseguit és el rebuig de tots els sectors de la
ciutat. Si tant volien fer per a Palma, per què no han dut el
metro a Son Espases i haurien solucionat un dels greus
problemes que patim ara amb els accessos a l’hospital? El
podien haver fet i no s’han atrevit.
Ara, que ja se’ls ha acabat el temps, volen convertir el
tramvia en una creuada per poder salvar el seu nom i poder dir
que han fet qualque cosa per al transport d’aquesta illa. Arriben
tard, els queden minuts per acabar l’examen; el que no està fet
en quatre anys no ho pretenguin comprometre ara per salvar la
seva gestió. És de suposar que esperaven que els doblers del
tramvia arribarien en quantitat suficient dins el conveni
ferroviari que Madrid, per fi, va tenir a bé concedir-nos, per 443
milions d’euros, una quantitat molt llunyana d’aquells 2.069
milions d’euros que aquest Parlament ha exigit, per unanimitat,
en diverses ocasions. Però bé, qualque cosa arribà en un conveni
que només és per a Mallorca i que també exclou Palma, un
conveni que pareix més una declaració d’intencions, que diu
que concedirà els doblers en funció del grau de compliment dels
projectes.
Bé, idò, anem a mirar quin és el grau de compliment dels
projectes: ni un 20%. Al final, dels 443, només n’han arribat 83
milions d’euros. Rebutjant fer el tren a Alcúdia el conveni ha
quedat en res, hem deixat perdre aquesta apreuada finançació
per manca d’execució del Govern, per la seva mala gestió.
Aquesta és la vertadera xifra de la política del transport públic
del Govern.
Què passarà amb la resta de doblers compromesos, si el
Govern no executa infraestructures? Perdrem aquests doblers,
Sr. Conseller?
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El nostre partit ja feia mesos que havia denunciat el perill
per la manca de manteniment i seguretat en la línia. S’ha
comprovat que el mur no tenia disseny, no tenia formigó, no
estava fet amb condicions. Però evidentment aquesta
infraestructura tan important sí que mereixia la mateixa,
almenys la mateixa anàlisi que han sofert per exemple el metro
o les autovies d’Eivissa, que aquestes sí que han tengut unes
auditories així com toca, idò no.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Morell, ha d’anar acabant.
LA SRA. MORELL I CUART:
Idò no, la nostra sorpresa quan es neguen a fer una auditoria
jurídica i tècnica d’una infraestructura tan gran i tan important
com aquesta i només volen fer un estudi de 154.000 euros,
inèdit. D’ençà de l’accident del mes de maig el Govern ha
actuat amb una llarga parsimònia, tenint la línia tancada i
obligant la gent a desplaçar-se amb autobús, amb unes
condicions pèssimes. A més, pel que hem pogut aclarir, perquè
el conseller continua amagant-nos la documentació, hi ha un
total de 17 punts de deficiències d’alta risc per a infraestructura
ferroviària i per a la circulació del tren, tots fets pel primer
pacte.
Després de mesos de retard intolerable, avui encara no
sabem la data de reobertura d’un servei que és essencial, la data
concreta no s’ha donat, la setmana que ve, en un parell de dies,
però no sabem quan obrirà. Potser que la fiabilitat no sigui el
fort d’aquesta conselleria; és fiable una conselleria que a tres
mesos de les eleccions i contradient ordres del seu govern
presenta una interessada oferta pública de llocs de feina per
colAlocar 93 persones?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Morell, per favor, ha d’acabar.

Una altra qüestió molt important que ha marcat la política de
transport aquesta legislatura és la manca de seguretat. Ha estat
evident la manca de manteniment de les instalAlacions, durant
diversos estudis, durant diversos estius els usuaris han sofert
vagues continuades dels treballadors que es negaven a fer feina
si no se’ls assegurava la seguretat. Dins el primer pressupost
que feren vostès, el nostre grup ja alertà de la davallada
d’inversió alarmant en temes de seguretat i manteniment; els
accidents es veien, malauradament, poc després, amb el
descarrilament del tren a Manacor, accidents posteriors, fallades
elèctriques, gent tancada dins vagons a Son Forteza, queixes
dels usuaris, incendis dins els vagons, denúncies efectuades pels
sindicats sobre la manca de seguretat i, finalment, el gravíssim
accident de l’any passat a Sineu, el més greu de la nostra
història ferroviària, on va caure un mur de formigó que provocà
ferits greus.

LA SRA. MORELL I CUART:
Sí, acab, acab, Sra. Presidenta.
Ara pareix que els sindicats tenien raó quan varen denunciar
que s’havia colAlocat gent a dit i ara es veu quan el Sr.
Conseller, a tres mesos de les eleccions, presenta aquesta oferta.
(Remor de veus)
Té vostè molt a explicar i molt a justificar aquí avui, ja és la
darrera oportunitat de defensar la seva gestió davant aquesta
cambra sobirana, l’examen ja acaba i volem veure els resultats.
Li agrairíem que contestàs totes les preguntes que li hem fet.
Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Morell. Té la paraula el representant del
Govern, Sr. Vicens. Sr. Vicens, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Gràcies. Bé, molt bon dia, senyors i senyores diputats,
moltes gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que celebr
l’oportunitat de poder tractar aquest tema del transport, entenc
jo que des d’una òptica de balanç, per tant, com dic, celebr això
perquè consider que ha estat un eix de treball i d’inversió molt
important d’aquesta legislatura. I amb el poc temps que tenc,
perquè fer un balanç és complicat, però bé, amb el poc temps
que tenc intentaré demostrar-li que tot això que diu, jo no li diré,
no la insultaré així com és típic aquí i veig que sovint el tema de
mentides, però el que sí li diré és que una de dues: o vostè
comet molts errors o les falsedats que es diuen jo vull donar per
fet que vostè no les fa amb consciència, perquè la veritat és que
ha dit una quantitat de coses que no són certes, que la veritat és
que podríem estar molt de temps fent això.
Per començar, amb tot el que vostè diu que es va dir que es
faria aquesta legislatura, jo la convid a veure els acords
programàtics i la convid també a veure els eixos de treball que
a la primera compareixença meva es varen fer i, a partir d’aquí,
podem discutir el que vostè vulgui.
Intermodalitat i atenció als usuaris, i seré breu: s’ha fet
molta feina en intermodalitat, tant pel que fa a la qüestió de la
targeta intermodal, que permet la intermodalitat, com és
evident, però també en infraestructures, per exemple s’ha fet la
reparació, es va haver també de reparar, però l’adequació i la
posada en marxa de l’estació intermodal d’autobusos. S’ha fet
una millora substancial de la informació i de l’atenció als
usuaris, tant presencials, com telemàtica, perquè vull recordar
que vostès no contestaven ni les queixes dels usuaris, i per altra
part, s’ha promogut la participació ciutadana com mai no
s’havia fet, perquè hi ha ara mateix una ponència d’usuaris i una
ponència d’operadors en marxa que aquest govern ha dut a
terme.
Pel que fa a la implantació del sistema tarifari, miri, l’he
sentida dir que vostès varen fer; vostès varen dissenyar un
sistema tarifari que no funcionava i fins i tot feien creure a la
gent que el metro anava gratuït perquè era una manera
d’inaugurar-ho. Jo li record que no és que fos una manera
d’inaugurar-ho, és que no podien cobrar perquè no funcionava
res. Per tant, el que hem fet ha estat realment implantar la
targeta única, la targeta intermodal a tots els mitjans de
transport, concretament en el tren, en el metro, en els autobusos
llançadora, en els autobusos, fins ara hi havia implantat un 85%,
ara s’acaba de firmar la resta, i fins i tot l’hem implantat a la
bicicleta pública. Permet importantíssims descomptes com mai
no s’havien fet i tarifes reduïdes entre el 30 i el 80%; podem dir
ara que el preu del transport públic a l’Estat espanyol aquí és
dels més barats, i per tant hi ha un important impuls al transport
públic, i així ho demostren els resultats.

Per altra part, el Govern ha destinat una molt important
inversió en el transport públic, en general, amb tres anys 38
milions d’euros per al manteniment del sistema tarifari integrat,
les bonificacions, el manteniment, l’ampliació, els contractesprograma, etc.
Transport terrestre per carretera. Doncs, és estratègic a les
nostres illes i així ho hem entès i aposta a la xarxa de transport
regular de transport interurbà, que és competència del Govern
concretament aquí a Mallorca, vull destacar el següent: per
començar és una xarxa que dóna servei a 10 milions de
viatgers/any, és a dir, un 67% del transport interurbà; 78 línies
de transport s’han ampliat, 106 a l’hivern, 106 a l’estiu,
destinacions a tots els municipis, 215 nuclis de població, un
total de 1.100 parades a tota Mallorca, una flota de 254
autobusos, amb 14 empreses concessionàries i més de 7 milions
d’euros anuals invertits directament en la xarxa de transport
interurbà, sense comptar la inversió privada que hagin pogut fer
les concessionàries.
Què s’ha fet? S’han augmentat les freqüències allà on era
més necessari, concretament, per exemple, a 15 línies concretes,
les més importants; hi ha hagut un augment d’expedicions entre
un 10% i un cent per cent; establiment de nous serveis a
hospitals, a polígons, a grans empreses; adequació d’horaris a
la dinàmica laboral i social, s’ha acabat allò que sortia un
autobús, per exemple, a les 9 per arribar a les 9,30 a Palma;
s’han reforçat les hores del matí, el migdia i el vespre per a les
tornades, això s’ha fet a totes les línies. S’ha duit a terme una
modernització de la flota, concretament la flota 2011 l’antiguitat
mitjana estarà en sis anys; i s’han fet inversions d’accessibilitat:
el 2007 el 47% de la flota estava adaptada, ara n’hi ha un 92%
i s’estima que durant enguany s’acabarà el cent per cent.
Impuls a mobilitat sostenible. Aquí faré molta via. S’ha
fomentat la bicicleta pública per primera vegada aquí a les Illes
Balears, un transport no motoritzat; s’ha implantat -a la
universitat, a l’estació d’Inca, a l’estació de Manacor, a l’estació
intermodal- l’ús de la bicicleta pública, que cada vegada està
pujant més. S’ha donat cobertura als ajuntaments quant a
assessorament, jornades, fires, primeres fires de bicicleta
pública, que no s’havia fet mai a Mallorca i a les Illes Balears.
També per altra part s’han impulsat els plans de mobilitat en els
ajuntaments conjuntament amb la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, plans pilot, estudis de mobilitat, actuacions
i programes de conscienciació ciutadana; vostès no sabien ni
què era la setmana europea de mobilitat, això s’ha consolidat
totalment, hi ha hagut una participació dels ajuntaments enorme
en aquest tema i fins i tot la Unió Europea va fer una menció
especial a aquest govern el 2008.
Iniciatives en mobilitat i educació, moltíssimes: tallers,
xerrades, etc., i una aposta de formació professional quant a
mecànica i manteniment per a Serveis Ferroviaris de Mallorca.
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Transport terrestre ferroviari. S’hi ha fet moltíssima feina.
Per començar, per primera vegada -vostès no ho varen
aconseguir mai-, un conveni d’inversió de 443 milions d’euros
en matèria de ferrocarril.
Els objectius. Primer objectiu: extensió de la xarxa
ferroviària. S’està recuperant el tren de Manacor a Artà, el tren
de llevant, un tren que era una reivindicació històrica de la
comarca de llevant i un dels principals projectes destacats del
seu pla director de transports, amb el consens de Manacor, Sant
Llorenç, Son Servera, Artà i Capdepera, excepte l’Ajuntament
de Manacor o, millor dit, l’equip de l’Ajuntament de Manacor,
que sembla que no està d’acord amb el pas per Manacor i
condemnarà, si fos així, cosa que esperem que no sigui així, els
usuaris que hagin de baixar i hagin d’agafar un autobús per
després anar a l’altra estació. Estam fent feina amb l’ajuntament
a veure si d’una vegada per totes es pot consensuar per intentar
la millor solució per als ciutadans; hem estat molt oberts i s’ha
parlat molt en aquest sentit. De dues hores, ni molt manco; ja
estic cansat de dir-ho i per tant ja no faré això de dir que el
trajecte no dura dues hores, però si vostès s’entesten en això,
doncs em pareix molt bé.
I, per altra part, un altre objectiu era l’electrificació
progressiva de la xarxa ferroviària. L’electrificació s’està duent
a terme; l’electrificació de l’eix principal Palma-Son RullanInca-Enllaç està en execució, una execució molt avançada acabarà aquests mesos-, amb una inversió de 36,5 milions
d’euros. Per altra part l’electrificació de la línia entre S’Enllaç
i Manacor i l’electrificació entre S’Enllaç i Sa Pobla i, per tant,
l’electrificació de tota la xarxa, els projectes ja estan redactats
i preparats per a la licitació. L’adquisició de noves unitats
mòbils ja s’ha fet amb una inversió de 75 milions d’euros; ja ha
vengut la primera unitat i per tant ja comença a estar en proves;
hi haurà 13 unitats noves: més rapidesa, més seguretat, més
comoditats, menys contaminació, menys avaries i menys costos
ambientals i de manteniment. L’electrificació, a més a més, es
fa pensant amb mirada llarga, és a dir, l’electrificació i l’ample
de via seran els mateixos per al tren, el metro i el tram tren, de
tal manera que possibilitarà en futur poder compartir aquests
mitjans en la mateixa via. Per tant, segons es veu, no es fan
coses capricioses, com hem vist a altres legislatures, sinó que
senzillament el que es fa és una cosa ben pensada.
Tercer objectiu: modernització i millora d’infraestructures.
Aquí el limit a dir-les: control de trànsit centralitzat; inversions
en seguretat com mai no s’havien fet, més de 13,9 milions
d’euros; ampliació de tallers, estan a punt d’inaugurar-se i si no
és aquesta setmana serà la setmana que ve; eliminació de passos
a nivell, cinc més tres en licitació; millores a estacions, Inca,
Marratxí, etc., estan a punt de començar. Ampliació i millora
dels serveis ferroviaris; vostè diu que no s’ha fet res: s’han posat
ni més ni manco que trens cada vint minuts; mesures per
potenciar el metro, se n’han fet moltíssimes, hem aconseguit
pujar els usuaris de metro gràcies als aparcaments dissuasius, a
poder dur la bicicleta dins el metro, a l’accessibilitat del metro,
que no ho era abans, etc., etc. Em podria estendre moltíssim en
tot això.
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Per altra part, futurs projectes ferroviaris. S’han fet ja els
projectes, estan a punt de presentar-se, tant de la prolongació de
Capdepera..., d’Artà a Capdepera i a Cala Rajada; el tren de
migjorn, etc. Tot això també s’ha executat. I la recuperació del
tramvia, ja ho sap, l’estam fent i s’ha fet ja fins i tot l’estudi
d’alternatives i l’avaluació d’impacte ambiental.
Convenis amb altres consells, s’han augmentat un 25% a
Menorca i a Formentera i, a Eivissa, un 85%. Vostès Menorca
la varen castigar durant quatre anys sense un sol euro.
Transport aeri i marítim. Em sap greu no tenir temps, li ho
dic molt damunt. En transport aeri el que s’ha fet és, ateses les
competències que tenim, per tant en principi són estatals, per
tant s’ha disminuït la tarifa de referència en els vols
interinsulars, concretament un 7%; li donaré una dada: l’any
2004 la tarifa per a residents era de 49,5 euros i ara és de 42
euros; per tant quatre anys després és de 42 euros. Per tant això,
si m’ho pot rebatre doncs ja m’ho dirà. Per altra part s’han
augmentat les tarifes socials un cent per cent, del 10 al 20%. A
més a més les freqüències de vols en una època de crisi molt
forta per al sector i de crisi econòmica s’han mantingut; ara
mateix hi ha 10 vols entre Eivissa i Palma diaris i 9 vols entre
Menorca i Palma. A més s’han arreglat els horaris del diumenge
horabaixa que sap vostè que eren complicats. A part d’això s’ha
arreglat l’abandonament que va fer Iberia respecte de l’aeroport
del Prat en el tema de Click Air, que tant en parlaven vostès i
que quasi varen fer fora l’empresa de les crítiques que varen fer;
es va arreglar el segon enllaç, es va arreglar el tema dels
equipatges, del transport de menors, etc.
Cogestió aeroportuària, no tenc molt de temps, però sap
vostè que és allò que està reclamant...
LA SRA. PRESIDENTA:
No, hauria d’anar acabant, senyor...
EL SR. CONSELLER DE MEDI
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

AMBIENT I

Sí, un moment. Ho està reclamant el Govern clarament.
Estam totalment en contra del que està plantejant l’Estat, ha
obert una porta a través de les societats filials i estam fent feina
en això. És evident que les promeses del Sr. Zapatero no s’estan
complint, és evident, i per tant aquest govern ho ha dit ben clar
i ho està reclamant d’una manera molt clara.
Transport marítim, miri, en transport marítim serà molt
ràpid: vostès no varen fer mai res en transport marítim; aquest
govern ha fet, amb la mateixa direcció que vostè està criticant,
la primera llei d’ordenació del transport marítim de les Illes
Balears, i miri que fa estona que les Illes Balears té
competències en aquest sentit. Després també ha arrelat els
descomptes de residents i bonificacions als no comunitaris en el
que afecta a la part del Govern, concretament amb Formentera;
ha creat una mesa de transport marítim que vostès no varen
crear, per tant aquí, diguem, la importància que li donaven...
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LA SRA. PRESIDENTA:

s’ha pogut fer o no des d’aquest govern, sinó per la mateixa
exposició i fins i tot la mateixa crítica.

Sr. Vicens, ha d’anar acabant.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Acabaré, Sra. Presidenta. I pel que fa a les mercaderies
perilloses també es va arreglar el tema.
Per tant, senyores i senyors diputats, a tall de conclusió el
Govern és innegable, després d’exposar tot aquest breu balanç
i que hauria de menester molt de temps per fer-lo, que ha
prioritzat i ha potenciat el transport públic a les Illes Balears,
tant terrestre com marítim i aeri, i ho ha fet sobretot amb criteris
de diversificació, de servei públic, d’eficiència, d’adaptació a
territori i a sostenibilitat que varen brillar per la seva absència
a l’anterior legislatura.
Moltes gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Passam al torn de fixació de
posicions, i per un temps de cinc minuts primerament pel Grup
Parlamentari Mixt... No hi ha intervenció. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds Sr. Llauger té
la paraula.

Jo he tengut la..., bé, s’ha fet un repàs de diferents qüestions
que afecten el transport públic, el ferroviari, per carretera, aeri,
marítim, i s’han intentat fer crítiques però no s’han tengut en
compte avanços. Jo no diré que amb tot el que s’ha fet estigui la
feina enllestida, perquè queda molta feina a fer segurament en
tots els sectors, però he tengut una sensació també avui que crec
que la vull dir, i com a diputat d’una illa diferent de Mallorca he
tengut la sensació que per part de la portaveu del Grup Popular
hi ha molta preocupació per les qüestions de Mallorca i poca pel
que afecta les altres illes. I tot això a pesar que, com vostè
mateix ha assenyalat, en aqueixa legislatura els convenis que es
tenen amb els consells en matèria de transport públic s’han
millorat substancialment en referència, en comparació a allò que
hi havia quan governava el Partit Popular. Li repetesc, en aquest
cas des del Grup Socialista pensam que és clarament insuficient,
que encara ha de millorar molt, però no podem oblidar també
que hi ha hagut avanços substancials si ho comparam amb el
que feia el Partit Popular quan governava. Però crec que és
digne de tenir en compte la necessitat d’aqueixa preocupació
que el Partit Popular quan governava no tenia i ara a l’oposició
pareix que tampoc no té en compte aqueixes qüestions.
Han parlat de línies de metro, de línies de tren... Jo li diré
que el metro no fa falta recordar a tots com va aparèixer en
aquesta illa, en quines circumstàncies i quin va ser el resultat de
la seva execució, i els greus problemes que ha creat en el si de
la conselleria per poder resoldre tot allò que s’havia deixat tal
com s’havia deixat.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup el que
farem serà esperar el debat de la moció, en el qual suposam que
per part del Grup Popular hi haurà una proposta de punts
concrets sobre els quals pronunciar-nos.
En qualsevol cas, del debat que hi ha hagut fins ara,
nosaltres ens refermam que des del Govern s’ha fet una política
d’impuls del transport públic i en qualsevol cas, de tots els
temes que han sortit -tren Alcúdia, tramvia Palma, tren a
Manacor, conveni ferroviari...- en el debat jo crec que hi haurà
ocasió que quedi clar qui realment ha treballat per impulsar i qui
ha treballat per bloquejar les contínues iniciatives que venien de
part del Govern.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Boned té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, avui se li interpelAla amb una qüestió
com és el transport públic. Efectivament, com vostè mateix ha
assenyalat, ve a ser com una anàlisi o un balanç de la
legislatura, que jo entenc que en certa mesura és pobre, el que
es fa no tan sols per allò que s’entén per part de l’oposició que

Quant al conveni de tren vostè mateix, Sr. Conseller, ho ha
dit: com a mínim ara tenim un conveni que abans no existia. Jo
record que la passada legislatura l’únic que es feia era assegurar
per part del Govern que no es farien ni s’executarien projectes
en tren perquè no hi havia finançament de Madrid, i no es volia
invertir. No es pensava el mateix quant a la xarxa viària: per a
autopistes i autovies sí hi havia fórmules per finançar, però per
a línia de tren no. Per tant ara aqueixa crítica a la gestió en
matèria de tren crec que també és gratuïta.
Sobre el transport aeri i marítim -també s’ha dit- falta molta
feina a fer, deim des del Grup Socialista, però hi ha hagut canvis
substancials, entre ells aqueixa penosa -per dir-ho d’alguna
manera- declaració d’obligació de servei públic entre illes que
ens vàrem trobar, que com a mínim, si bé no s’ha pogut encara
corregir de la manera que és necessari, sí és cert que s’ha
avançat en millores també substancials si ho comparam amb el
que hi havia la passada legislatura: la reducció de tarifes, la
congelació durant aquests darrers tres anys a pesar d’increments
dels combustibles, i la recuperació de tarifes especials que abans
eren inexistents. I en el transport marítim la nova llei de
transport autonòmica és un clar exemple que sí s’ha fet feina des
d’aqueixa direcció general.
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Miri, ha parlat, he sentit la portaveu del Partit Popular parlar
de dictadura en referència a la gestió d’aquest govern en matèria
de transport públic. Sobretot ha dit que la sobirania popular
anava per un costat i el Govern per un altre. Jo entenc que
s’estava referint, quan diu sobirania popular, la del Partit
Popular, la que pretenen ells tenir i que pretenen que se
continuïn gestionant les àrees de govern d’aquestes illes tal com
ells ho feien, i és amb absolut autoritarisme, sense tenir en
compte res ni ningú, ni el territori, ni el medi ambient, ni la
societat, i aqueixa era la manera de gestionar que tenia l’anterior
govern, que és molt diferent de la que es té actualment.
Sr. Conseller, li ho repetesc: feina, en queda molta per fer;
coses a millorar, també. Repetesc i hi vull insistir, perquè crec
que és molt important, en la necessitat de millorar la situació de
Menorca, Eivissa i Formentera en matèria de transport públic,
s’ha de fer un esforç aquí, però crec que els avanços d’aqueixa
legislatura són substancials respecte de la passada.
Gràcies.
(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Boned. Sra. Morell.
LA SRA. MORELL I CUART:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, he agafat
l’acord de governabilitat, com ha dit el conseller, i la veritat és
que encara he quedat més espantada quan l’acab de llegir, o
sigui que l’acord de governabilitat deia arribar a Alcúdia, fora;
arribar a Cala Rajada, fora; una línia pel migjorn de Mallorca,
fora; un tramvia per la badia de Palma, fora; un tramvia per la
badia del nord de Mallorca, fora. O sigui, què m’està contant?,
però què em diu, Sr. Conseller?! Acab d’agafar l’acord de
governabilitat per si jo m’havia equivocat; l’acab d’agafar i diu
això.
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Això és el que vostès pactaren. I després he tornat a agafar
el programa del BLOC per si jo també m’havia equivocat, i torn
llegir totes les mateixes infraestructures que vostès varen
prometre i que no n’han feta ni una. El que jo voldria saber és
on és aquest canvi, on és aquest canvi de política de transport
que havíem de veure, la gran legislatura del canvi polític en el
transport. On és?, és que no el veim. Què han fet?, allargar el
tren fins a Artà -no, no, no ha arribat, estamos en ello- fent
obres per allargar el tren a Artà amb un corredor que ja existia?
Això és l’únic que han fet per canviar el model de transport
d’aquestes illes? Però què em diu, Sr. Conseller?! Per favor!,
que varen vostès anunciar que això seria el canvi més gros que
es veuria en dècades.
I què hem vist a canvi? Hem vist, sí, hem vist continuïtat;
continuïtat en el tema del consorci de transports de Mallorca i
en el tema del transport per carretera, hem vist continuïtat en la
feina que nosaltres vàrem començar, amb el consorci que vàrem
crear, en el servei tarifari que vàrem deixar creat i que vostès en
quatre anys, que ja els deixàrem la feina feta, no han pogut ni
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implantar al cent per cent dels trajectes. No, no ho entenc. Que
hi han fet feina?, segur que sí; han millorat algunes línies de
transport per carretera i han fet algunes freqüències més, i està
molt bé i nosaltres li ho agraïm, però on és el canvi radical que
havien de fer vostès?, és que no es veu enlloc, només es veu
certa continuïtat.
I ha certes preguntes que jo li he fet que em pareixen molt
importants i necessit una resposta. Vostè em parla del conveni
ferroviari, que tan contents estan i nosaltres també que vostès
l’aconseguissin, perquè a nosaltres ni tan sols ens volien rebre,
i dels 443 milions només n’han arribat 83. Què passarà amb
aquests doblers que falten? 360 milions d’euros que encara no
han arribat volem saber si els perdrem perquè no han executat
els projectes; perquè vostès, com que no han executat els
projectes, Madrid no durà els doblers? Això és molt greu; és
molt greu aconseguir que ens donin alguna cosa per després
perdre-ho per la culpa de no haver fet la gestió, intolerable,
intolerable, aquesta falta de gestió del Govern, és que és
evident.
(Petit aldarull a la sala)
El tema de la cogestió és l’únic en el qual estarem d’acord,
que el senyor ZP no compleix, serà l’única cosa. Però el tema
del tramvia també és molt greu. Vostè m’ha dit que segueixen
amb el projecte?, que segueixen amb el projecte i aquests dies
vostès estan fent publicitat porta per porta als ciutadans de
Palma, els estan entregant fulletons publicitaris?; segueixen amb
el projecte tot i tenir tres acords sobirans, no del Partit Popular,
del Parlament de les Illes Balears, del Consell Insular de
Mallorca i del Plenari de l’Ajuntament de Palma que els
ordenen que l’aturin? No del Partit Popular, institucions
sobiranes. Amb la separació de poders el poder legislatiu
demana a l’executiu que aturi un projecte que no veuen gens
clar, i el Sr. Conseller avui ratifica que continuen amb aquest
projecte. Això sí que és una dictadura, clarament és una
dictadura perquè no fan cas del que diu la sobirania popular en
unes institucions legalment constituïdes.
Tota aquesta llarga llista de despropòsits només ens du a
qualificar la seva política d’un fracàs total en transport públic.
On és el canvi que havíem de veure tan gros? Només els ha
interessat, això sí, criticar l’anterior govern, en lloc de fer la
seva feina només els ha interessat criticar el govern del Partit
Popular. Han passat quatre anys. Tot el que està fet ara ja és
cosa seva, ara ja només pot mirar cap al seu costat, no cap al
nostre. S’han dedicat a adjudicar auditories a dit, a endeutar-se
per no fer res, deixar perdre els doblers del conveni ferroviari;
colAlocar gent a la seva conselleria sense seguir els tràmits
establerts, perquè aquesta convocatòria d’oferta pública donarà
molt a parlar, donarà molt a parlar perquè aquí hi ha coses molt
estranyes, en aquesta convocatòria. I gastar-se l’extremada
quantitat de 30 milions d’euros en estudis; estudiant què?, però
si no han cap ni una infraestructura nova, seguir un corredor
antic que ja existia i que encara ni tan sols està acabat.

5544

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 22 de febrer del 2011

La veritat és que necessitaria moltes més respostes,
necessitaria que em contestàs sobre el conveni. Necessitaria
saber si respectarà els acords sobirans de les institucions.
Necessit saber quin dia s’obrirà el tren a Manacor i si pensen fer
aquesta auditoria jurídica que aquest parlament li demana que
facin, una auditoria jurídica i tècnica del tren a Manacor i no
només un estudi, perquè aquesta infraestructura mereix una
revisió total. Necessitam saber quantes supressions de passos a
nivell han fet, han igualtat almenys els que vàrem fer la passada
legislatura? Quantes supressions s’han fet?

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Diputada. Miri, és que
això és una demagògia absoluta. Vostè em parla de coses en
general, si vostè agafa els acords de la governabilitat i després
agafa la intervenció que se va tenir sobre els eixos i treball a
principi de legislatura, veurà vostè que tot allò que es va dir està
fet i executat, o bé s’està en execució o ja està acabat. L’única
cosa que no està encara en licitació perquè respon al canvi del
tren d’Alcúdia, és l’electrificació entre Sa Pobla i S’Enllaç i
entre S’Enllaç i Manacor, els projectes ja estan fets i estarà a
punt de licitar quan es vulgui.

Per què continua denegant documentació al grup de
l’oposició? No hi ha cap motiu, per què fan aquesta negació de
documentació? La veritat és que a l’inici de la legislatura quan
el conseller s’omplia la boca d’acusar el Grup Popular
d’actuacions ilAlícites, que érem el pitjor, que ho havíem fet tot
malament, i quan al final no han pogut trobar res perquè tot era
transparent, vàrem dir que al final comptaríem. Idò ja hem
acabat, no queda res, queden pocs minuts per a l’examen, i el
final ha arribat, Sr. Conseller, ja comptam i sobren els dits d’una
mà per veure el que ha fet vostè en transport públic en aquestes
illes, desgraciadament degradar-lo i dur-lo totalment al fracàs.
Això és una gran llàstima per a aquesta comunitat que havia de
veure un canvi tan gros. I les credencials que ha duit avui és
l’únic que té, la veritat és que és una gran llàstima, pel que es
mereixien els ciutadans de les nostres illes i el transport públic
de les nostres illes.

Per tant, jo li he concretat moltes coses, si vostè no ho vol
veure, no ho vegi. Li ho torn a repetir ràpidament. El primer
conveni ferroviari aconseguit mai, trens cada 20 minuts de
Palma a Inca. El metro arreglat i en funcionament. L’estació
intermodal en funcionament i arreglada. El desdoblament IncaEnllaç fet. Ampliació i modernització dels tallers fets i executat.
Electrificació entre Palma i S’Enllaç a punt d’acabar. Resta
d’electrificació tramitada i projectada. El tren-tram de Manacor
en execució avançada, abans d’acabar el 2011 podrà estar en
funcionament. La xarxa d’estacions algunes ja rehabilitades,
Sant Llorenç, altres en rehabilitació, de tota la línia d’Artà s’està
fent ara mateix i altres d’ampliació immediata, com és Inca,
Marratxí i Consell. Inversions en seguretat de les línies ja
executades. Sistema tarifari implantat. Xarxa de transport
regulat per carretera ampliada, millorada i modernitzada. El
tramvia estudiat, justificat, tramitat, projectat i passat a
informació pública, a punt d’iniciar el projecte la propera
legislatura quan es vulgui i quan hi hagi els doblers de Madrid
promesos.

Gràcies.
(Aplaudiments)
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Morell. En torn de contrarèplica qui em
demana la paraula? El Sr. Vicens.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Gràcies, Sra. Presidenta. Contestant a l’únic portaveu que ha
manifestat alguna cosa, a part del Partit Popular, el Sr. Boned,
efectivament, a part d’estar d’acord amb allò que vostè ha dit,
efectivament per a les illes d’Eivissa, Menorca i Formentera
crec que els següents governs encara hauran de fer més esforços
en el tema del transport, tot i que, ja dic que es va fer,
concretament a l’illa d’Eivissa, m’imagín que a vostè li
interessa encara més, es va fer un esforç molt important, perquè
no sols es va augmentar, sinó que es va igualar una cosa que era
totalment injusta, no estava igualada a l’illa de Menorca, quan
fins i tot hi ha més població i, a més a més -diguem- la quantitat
estava dividida per a Formentera. Per tant, hi ha hagut un
augment d’un 85%, a part d’ajudar en moltes altres coses, per
exemple em campanyes de la setmana de mobilitat al consell,
però efectivament, el transport jo crec que és una de les coses
que..., tot i que des del consell s’hi ha fet una molt bona feina,
des del meu punt de vista.

Per tant, d’immobilitat, de no fer res..., jo què vol que li
digui, Sra. Diputada? Si vostè s’entesta a dir això, doncs diguiho i ja està!, però els fets són innegables. I si vostè no ho veu,
per ventura és que vostè va poc en transport públic. Basta dir-li
una cosa, el transport públic durant aquests darrers tres anys i no
li pos enguany perquè encara no tenim les dades, durant aquests
darrers tres anys ha pujat un 16,5%. El transport públic ha pujat
un 16,5%, fins i tot hem fet pujar els usuaris de metro. Miri que
és difícil amb el metro que varen projectar vostès! Els hem fet
pujar. I això, quan tengui en compte les moltes coses que encara
no estan en funcionament, aquest 16,5% encara pujarà més. Per
tant, aquesta ha estat la legislatura del transport públic,
maldament vostès no ho vulguin, perquè mai no s’hi havia
invertit tant.
I de fet, què havien fet? Vostès aproven un pla director
sectorial, li ho record, el 2004 se redacta un pla director
sectorial, s’aprova inicialment el 2004 i què es fa? Doncs
gairebé res d’allò que vostès varen projectar. Per exemple no es
va redactar cap projecte, ni un, d’estudis de noves línies de tren
o tramvia en el Pla director sectorial i varen tenir temps i els
varen proposar vostès. No es va fer cap projecte ni estudi
d’electrificació. No només això, sinó que ni tan sols s’hi varen
dedicar perquè encara varen comprar maquinària diesel, en ple
2005 vostès es dedicaren a comprar maquinària diesel, quan ja
havien dit vostès en el Pla director sectorial que s’havia
d’electrificar. És a dir, això és increïble. Una altra cosa, no
s’executa el desdoblament de via, perquè aquest sí que hi era,
l’únic. No es fa cap ampliació de tallers ni de nous tallers.
Acabam de fer els tallers del metro! Les inaugur la setmana que
ve, Sra. Diputada. És que s’ha hagut de fer això i tot! I vostè em
parla del que vostès em varen deixar!, no li parl jo del que em
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varen deixar, és que m’he hagut de dedicar a fer les coses que
varen prometre i arreglar les que vostès varen fer malament.
No es va implantar el sistema tarifari integrat. No es va
implantar, no funcionava, just es va dissenyar i malament, a més
. El vàrem haver de tornar fer tot. No es veuen polítiques
d’impuls al transport públic, no en varen fer cap. Vostès
senzillament se dedicaven a fer autopistes i ni tan sols
arreglaven els autobusos per anar per aquelles autopistes. És
així de trist! Vostès no han cregut mai en el transport públic,
Sra. Diputada! I ara ve a exigir als altres si el tenen. Per l’amor
de Déu!
Després em parla vostè de consens. Però com em pot parlar
de consens, algú que ha tengut 50.000 persones manifestant-se
al carrer? Com em pot parlar d’això! Tenim el consens de tots
els pobles per allà on passa el tram-tren i justament de l’únic
que no el tenim ja sap vostè quin és. I quins problemes hi ha
hagut en tots els altres? Hi ha hagut cap problema en
l’electrificació? Hi ha hagut cap problema en els municipis allà
on es posa el tram-tren? Cap ni un. Resulta que són vostès els
que posen problemes al consens. Fins i tot resulta que van en
contra del tramvia que vostès tenien en el programa electoral.
Vostè em parla de programes electorals i resulta que en el seu
programa electoral vostès hi tenien el tramvia, el varen posar en
el Pla director sectorial, fins i tot el varen pressupostar i ara en
reneguen! Per tant, facin-s’ho mirar!
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Vicens, ha d’acabar.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Acab, Sra. Presidenta. El Govern té unes responsabilitats i
clar que les farà, no en faltaria d’altra i si no els agrada el
Govern, canviïn-lo, està en minoria aquest govern, que jo
sàpiga.
Per altra banda, Sra. Diputada, efectivament hi ha una cosa
estranya en el concurs oposició que es fa a Serveis Ferroviaris,
clar que hi ha una cosa estranya. És la primera vegada que es fa
un concurs oposició com mana, amb totes les garanties de llei
de transparència i d’igualtat. El darrer que varen fer vostès, el
varen fer tard i també el vàrem haver d’heretar, es va haver de
renovar perquè tots els treballadors l’havien impugnat.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
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III. Moció RGE núm. 625/11, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb els pressuposts del 2011, derivada del debat de
la interpelAlació RGE núm. 6497/10.
A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon a la Moció RGE núm. 625/11 presentada pel Grup
Parlamentari Popular, és relativa a política del Govern en
relació amb els pressuposts del 2011 i derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 6497/10.
En nom del Grup Parlamentari Popular per defensar la
moció el Sr. Tadeo té la paraula per un temps de deu minuts.
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Fa
quinze dies vàrem debatre una interpelAlació amb el conseller
per tal d’intentar aclarir xifres de pressuposts i per què no
s’havien presentat aquests pressuposts de l’any 2001 en aquesta
cambra. Quin és el vertader motiu pel qual el Govern no ha
presentat el pressupost? Per què una vegada signada l’ordre de
pròrroga, no sabem quin pressupost té cada una de les distintes
conselleries? Aquesta és la realitat i aquestes són les respostes
que no tenim i que difícilment tindrem perquè el Govern no les
vol donar.
Davant l’actual situació econòmica, sent aquest govern el
que més s’ha endeutat a la comunitat autònoma, més de 2.000
milions d’euros en el que duim de legislatura. Havent dit el
mateix conseller fa avui quinze dies, aquí dalt mateix, que
tenien els pressuposts per al 2011 aprovats des del mes de juliol
del 2010 com a pressuposts propis, és totalment inconcebible
que no vulguin donar a conèixer les xifres que tenien aquests
pressuposts. El conseller va dir en aquella interpelAlació fa avui
quinze dies, que llegíssim en el Diari de Sessions la
interpelAlació que hi va haver el passat mes de novembre perquè
allà ja havia explicat quines eren les xifres dels pressuposts.
Revisat aquell Diari de Sessions del mes de novembre del 2010,
senzillament va fer un desglossament d’allò que eren els distints
capítols, dient que el capítol de personal hi havia 611,8 milions
d’euros, despeses corrents 65,6 milions d’euros, transferències
corrents 1.766 milions d’euros, inversions 440 milions d’euros.
Sumant tot açò el muntant total són 3.200 milions d’euros i que
és el sostre màxim que tenia com a pressupost l’any 2011.
Però açò no és explicar els pressuposts, açò no és explicar
quines inversions duran a terme cada una de les conselleries o
explicar d’allà on se reduirà la despesa corrent de cada una de
les conselleries. És més, en aquell Diari de Sessions també
vàrem poder llegir que es reprogramarien, quan parlava
d’inversions, projectes no iniciats, o que revisarien convenis
prevists no iniciats. I açò és el que nosaltres demanam, quines
inversions es reprogramaran?, quins convenis prevists no
iniciats s’hauran de retocar?, on se retallarà la despesa corrent?
Açò és realment allò que nosaltres demanam i és allò que aquest
govern no explica.
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També en aquella interpelAlació del passat mes de novembre,
es va parlar d’endeutament i de subvencions. Va dir que aquests
dos aspectes quedaven regulats en l’ordre que firmaria el 31 de
desembre del 2010. Efectivament, va firmar aquesta ordre de
pròrroga de pressuposts, senzillament 5 articles i tan sols un foli
on no s’explica gairebé res. Tal vegada quedi regulat, però ni
s’explica res i tenim els nostres dubtes que allò que reguli tengui
potestat suficient per poder-ho regular, perquè, com ja hem dit
aquí altres vegades, fa quinze dies a la interpelAlació i avui
també amb una pregunta, pensam que aquest govern ha
conculcat el dret de reserva de llei, perquè consideram que
poder accedir a crèdit per part d’aquest govern ho havia de fer
passant per aquest parlament i no ho ha fet ni té previst fer-ho,
com ha quedat clar avui.
Per tant, temes que no es varen contestar ni a la primera
interpelAlació del novembre, ni a la moció subsegüent, ni a la
interpelAlació de fa quinze dies, ni a les preguntes d’una manera
reiterada que fa, com reconeix que hi ha en aquest parlament
setmana rere setmana quant als pressuposts. Els pressuposts són
la forma escrita i quantificada de l’acció de govern i si no es té
o no es mostra, ni es té ni es mostra quina és l’acció de govern.
Per açò nosaltres deim d’una manera molt clar que aquest
govern senzillament espera que passin tres mesos per deixar les
seves cadires i ja veurem què passa després.
La no-presentació dels pressuposts afecta ciutadans,
empresaris i administracions. Ja vàrem dir l’altre dia i ho torn
repetir, perquè té la seva gràcia, que tot un conseller d’un
conseller insular a l’aprovació dels pressuposts del Consell
Insular de Menorca, va dir que eren uns pressuposts amb un cert
caràcter provisional, perquè no sabien quines aportacions es
rebrien del Govern balear. I açò no només afecta el consell
insular, sinó que de retruc afecta també els ajuntaments de les
nostres illes. Consideram que és totalment inconcebible que el
Govern ens demani, a més, responsabilitats i missatges de
confiança perquè fa tot el contrari, actua amb opacitat, confusió,
foscor i discrecionalitat. Açò és el que representa l’ordre que va
firmar per a la pròrroga dels pressuposts, cosa totalment
inconcebible, ja ho vàrem dir, fins i tot inconcebible en el sentit
de fins i tot per part d’aquest govern i del conseller d’Economia
i Hisenda com li vaig dir fa quinze dies, que culpés de no poder
presentar els pressuposts o que la comunitat autònoma no
tengués un pressupost aprovat, l’oposició, perquè l’oposició va
fer un acte de responsabilitat, el diputat Antoni Pastor va fer un
acte de responsabilitat dient que des del Partit Popular no
presentaríem cap esmena a aquests pressuposts.
Per açò i per totes aquestes consideracions, presentam una
moció de 3 punts. Una moció que ja no demana que aquest
parlament aprovi els pressuposts, demanam que per decència
política i per responsabilitat, ja no cap a l’oposició o cap al Grup
Parlamentari Popular, sinó cap als ciutadans, en el primer punt
demanam la compareixença de cada un dels responsables de les
distintes conselleries per explicar els pressuposts i la seva acció
de govern, i que s’expliqui, com va dir el conseller que teníem
el pressupost tancat des del mes de juliol del 2010, que
s’expliqui partida per partida.

També demanam en el segon punt instar el conseller
d’Economia i Hisenda que comparegui davant d’aquest
parlament, per tal d’explicar el darrer pla de sanejament aprovat.
Creim que és totalment bàsic que es faci ara en aquests
moments, la veritat és que voler amagar les xifres dels
pressuposts del 2011 en aquesta cambra i als ciutadans, tan sols
ens deixa ja una explicació, ho fan perquè no volen mostrar
quina és la realitat de com deixaran les arques públiques després
d’aquests quatre anys de govern.
En el tercer punt demanam instar el conseller d’Economia
i Hisenda que comparegui davant d’aquest parlament per tal
d’explicar les mesures acordades relatives a la despesa corrent.
Han dit que fusionarien conselleries, de fet ho han fet. No tenim
clar en cap moment que hagi davallat la despesa. De fet, als
darrers pressuposts que vàrem poder veure, els de l’any 2010,
les transferències que hi havia entre les distintes empreses
públiques quant a despesa corrent, s’incrementaven.
Per tant, no creim que hagin fet els deures i creim que açò i
la dificultat que tenen per arribar a acords els cinc partits que en
aquest moment donen suport al Govern, són les dificultats que
tenen i per açò no presenten el pressupost. Pensam que no donar
suport avui a aquesta moció seria una irresponsabilitat, perquè,
ja deim, no demanam que se sotmeti a votació, senzillament el
que demanam és que vengui aquí i que ho expliqui. No
comparèixer seria un acte de covardia o la constatació que tenim
un govern acabat.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posició. Primer de tot per part del Grup Parlamentari Mixt..., no
hi ha intervenció. Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Barceló, té la paraula.
EL SR. BARCELÓ I MILTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Aquest és un debat
molt repetit, el Partit Popular està en el seu dret de repetir-lo
una i una altra vegada, però ja ha rebut totes les explicacions, hi
ha hagut una total transparència, s’han donat totes les
informacions que s’han demanat per part de la Conselleria
d’Hisenda i, per tant, del Govern, però, com deia, estan en el seu
dret de presentar-ho, però han d’utilitzar des del nostre punt de
vista els mecanismes pertinents i els mecanismes pertinents no
són aquesta moció que presenten avui.
Al primer punt es demana que compareguin els diferents
titulars davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, els
diferents consellers, per tant, per tal d’explicar els programes i
objectius, han d’utilitzar des del nostre punt de vista els
mecanismes que es permeten en el Reglament, fer la petició de
compareixença a les comissions, que és la situació normal i
corrent, no a través d’una moció que no té cap sentit.
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Quant als punts dos i tres, on insten el conseller d’Economia
a explicar el Pla de sanejament i les mesures en relació a
l’estalvi de despesa corrent a les seccions de l’Administració
General de la CAIB i dels ens públics que en depenen, en
aquests moments sabem, com vostès saben també, que el
conseller ja ha demanat la compareixença davant la comissió
pertinent per explicar totes aquestes qüestions i per tant, no té
sentit que aquests punts 2 i 3 es votin avui. Per tant, crec que el
més normal seria que la retirassin.
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Així que el convid a escoltar, a aprendre i a no repetir els
errors en aquestes qüestions que vostès varen cometre i que, per
cert, no ha comès aquest govern.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Carretero. Vol fer ús de la paraula el grup
proposant? Sr. Tadeo, té la paraula.

Moltes gràcies.
SR. TADEO I FLORIT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista,
supòs que el Sr. Carretero.
EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:
Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Socialista
votarà en contra d’aquesta moció i ho farà per diversos motius.
En primer lloc perquè consideram que la política del Govern en
relació amb els pressupostos del 2011 és molt clara. És molt
clara des de fa ja uns mesos, és perfectament coneguda per tots
els membres del Partit Popular des de fa també uns quants
mesos i ha estat explicada en repetidíssimes ocasions en aquesta
cambra, tant en sessió plenària com en diferents comissions.
Aquesta política pressupostària passa bàsicament per una
pròrroga i la pròrroga és un instrument perfectament legal, és un
instrument perfectament legítim i en alguna ocasió és un
instrument que consideram adequat i no hi ha cap dubte que
aquesta comunitat viu una situació extraordinària tant pel que fa
a la situació política com a la situació econòmica. Aquesta
situació extraordinària fa que la pròrroga pressupostària sigui un
instrument adequat.
Votam també en contra per una qüestió formal, com ja ha
assenyalat el portaveu que m’ha precedit, i és que el Partit
Popular no ha seguit el procediment normal o correcte que -com
molt bé saben- és una simple petició escrita i signada per quatre
diputats i en canvi eleven aquesta moció al plenari per altres
motius que no són precisament el coneixement de la política
pressupostària o de la situació econòmica que tantes vegades
han pogut debatre en aquesta cambra i que, per cert, de la qual
encara esperam la primera proposta per part del Partit Popular.
Als punts 2 i 3 votarem en contra per la senzilla raó que el
conseller sí que, fent ús del procediment normal i correcte, ja ha
solAlicitat una compareixença voluntària per tal de donar totes
les explicacions que calguin en referència a la política
pressupostària, en referència al pla de sanejament i en referència
també a les mesures acordades relatives a l’estalvi de despesa
corrent a les diferents seccions pressupostàries.
Per sort, Sr. Portaveu del Partit Popular, aquesta comunitat
i aquest govern té un conseller d’Hisenda que ralla clar, que és
transparent en les seves decisions i en les seves manifestacions
com ha quedat demostrat i vostè ho ha pogut comprovar en
nombroses compareixences i, també val a dir i reconèixer que
tenim un conseller que és molt didàctic i que val la pena
escoltar.

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, molt breument, a les dues intervencions que hi ha
hagut per part del BLOC per Mallorca i PSM-Verds i també per
part del Partit Socialista quan diuen que el procediment no és
adequat, el procediment normal d’aquesta cambra haurien de
saber que sempre ha estat la compareixença voluntària per tal
d’explicar els pressupostos, això és el normal i el corrent, que
hagués hagut de fer aquest govern! I no amargar-se i no fer-ho.
Un debat repetit... és un debat repetit, però sempre sobre el
mateix, sobre la seva negativa de voler mostrar l’acció de
govern. Ho torn repetir, aquí va venir el conseller i em va dir
que repassés fins i tot la interpelAlació del passat mes de
novembre, que havia explicat els pressuposts, senzillament el
que va fer va ser donar els nombres del que eren els cinc
capítols, capítol de personal, transferències corrents, inversions
i despesa corrent, les xifres de... 611 milions de personal, etc.
Això va ser tot el que hem sentit del pressupostos. Això és la
realitat.
Com també quan va fer referència al que és l’endeutament
i les subvencions, va fer referència, va dir que això anava al que
era... estaria regulat pel que era l’ordre, una ordre que, torn
repetir, són cinc articles que ja no es pot saber res, que a més
pensam que conculquen el dret a llei com ja vaig dir fa quinze
dies, com avui també s’ha dit mitjançant una pregunta a aquesta
cambra perquè tampoc no ens han contestat quina norma o
quina llei els permet poder endeutar aquesta comunitat
autònoma.
Per tant, el procediment normal sempre ha estat en aquesta
cambra que el Govern d’una manera digna presenti els
pressupostos i aquesta vegada, a més, no els demanam que els
presentin perquè els sotmetin a votació, senzillament que vagin
a una comissió, que cada una de les conselleries expliqui el
pressupost, quina es la seva acció de govern, més quan ens
diuen que hi pot haver plurianuals que quedin afectats, més
quan ens diuen que hi pot haver inversions que es puguin
retocar o que s’hagin de repensar, això és el que es va dir fa avui
aquí quinze dies.
Per tant, el que demanam: quins plurianuals queden fora?,
quines inversions queden fora?, quines es modifiquen i com
afecta això als pressupostos, altres administracions i també als
ciutadans i als empresaris?
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S’han negat a votar avui la compareixença perquè els
ciutadans puguin saber quina és la realitat dels pressupostos de
cara al 2011 i el que es té previst. Es neguen fent un acte,
podríem dir que és poc democràtic, un acte de no voler donar a
conèixer quina és la seva acció de govern, probablement perquè
no la tenen i aquest passat cap de setmana en un mitjà de
comunicació podríem llegir “El PP ha actuado como cuervos”,
això dit pel nostre president de la comunitat autònoma, el Sr.
Antich, idò jo avui aquí els dic que vostès actuen com un estruç,
com un avestruz, però no passin pena, no els quedaran només
dos mesos de tenir el cap amagat, després els vendran encara
quatre anys.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Diputat.
Acabat el debat passam a votació la Moció RGE núm.
625/11, en els seus tres punts.
Per tant, passam a votar. Votam.
Vots a favor, 28; en contra, 25.
(Alguns aplaudiments)
Per tant, queda aprovada la moció de política del Govern en
relació amb els pressuposts de 2011.
IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 3961/10, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, de policia de les Illes Balears.
Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 3961/10, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, de
policia de les Illes Balears. La Sra. Sureda, té la paraula.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des
d’Unió Mallorquina presentam per a la presa en consideració la
proposició de llei relativa a la policia de les Illes Balears; una
proposició de llei que dóna una passa endavant en el
desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
una proposició de llei construïda sobre els fonaments del bloc
de la constitucionalitat en remissió directa a la Constitució i a
l’Estatut d’Autonomia així com a la Llei Orgànica 2/1986, de
forces i cossos de seguretat.
Una proposició de llei que s’inspira en les resolucions de
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i de
l’Assemblea General de Nacions Unides, especialment en les
relatives a la declaració sobre la policia i el codi de conducte per
als funcionaris encarregats de fer complir la llei respectivament.

Mitjançant aquesta llei es dota els diferents cossos de policia
de les Illes Balears d’una organització que capaciti la policia
autonòmica per constituir-se en un cos de policia integral
responsable de la seguretat en el conjunt del territori d’aquesta
comunitat autònoma sens perjudici de les competències
municipals en aquest camp i, en conseqüència, aquesta
proposició de llei té per objecte establir els principis d’actuació,
les funcions i el règim funcionarial i estatutari dels membres
dels diferents cossos de policia de les nostres illes; establir
l’organització de la seguretat pública en tot el nostre territori; la
creació de la policia autonòmica, així com preveure la creació
dels òrgans necessaris i la dotació dels mitjans imprescindibles
pel correcte compliment de les funcions de seguretat que han de
correspondre a aquesta comunitat.
D’acord amb aquests objectius la llei consta de 92 articles
distribuïts en sis títols, el primer dels quals fixa l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i la finalitat d’aquesta proposició de llei.
Pel que fa al títol segon, és on es recullen els òrgans que han
de regir, intervenir en l’administració de seguretat. És en aquest
títol on es fa referència a la futura acadèmia de policia de les
Illes Balears i el centre de processament de dades del servei
policial que estan destinats a ser el nucli dur de l’organització
i cooperació de l’administració de seguretat de les Illes.
El títol tercer fa referència a la policia de les Illes Balears,
definició, objectius, codis i principis d’actuació. Ha d’estar
formada pels cossos de policia dependents de l’Administració
de la comunitat autònoma i de les entitats locals de les Illes
Balears, és a dir, dels diferents municipis.
El títol quart regula el règim estatutari dels funcionaris,
membres dels diferents cossos de policia de les Illes Balears,
passa important per donar major seguretat a aquest colAlectiu
que per les seves funcions a desenvolupar han de gaudir d’un
règim estatutari específic i particular afí a les particularitats de
la seva tasca.
El títol cinquè, en canvi, és el títol que conté els drets i
deures, les situacions administratives i el règim disciplinari de
tots els policies de les Illes Balears.
Finalment, és el títol sisè el que fa referència de ple a la
policia autonòmica de les Illes. Una policia que està cridada a
assumir progressivament funcions de seguretat ciutadana de
policia administrativa, de policia judicial i funcions de
cooperació i colAlaboració amb les entitats locals.
Es preveu també en aquesta proposició de llei la creació
d’una unitat policial que es dirà policia verda i que assumirà
funcions de policia administrativa en el conjunt del nostre
territori paisatgístic i ambiental, així com la creació de la unitat
de policia judicial que ha de posar-se en marxa quan es
traspassin les competències de justícia en aquesta comunitat.
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En conjunt, aquesta proposició de llei no només s’emmarca
en la creació de la policia autonòmica, sinó que ordena
l’estructura de l’administració de seguretat actual, integrant-la
en un model molt més dinàmic i centrat en la qualitat i
homogeneïtzació del servei i, per tant, amb formació específica
de tots els policies.
Una policia autonòmica que, com a cos de seguretat, ha de
venir a restar les pesades estructures sobretot econòmicament
dels diferents cossos de policia local i a augmentar la
intervenció i suports dels mateixos des de l’estructura de la
policia autonòmica com a unitats de suport en les seves
respectives tasques.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Diputada. Sí? Sra. Costa? Per obrir un torn
incidental...
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Sí, Sra. Presidenta. Per obrir un torn incidental per part del
Govern respecte a la proposició de llei.
LA SRA. PRESIDENTA:
Pot intervenir.

Aquesta proposició de llei recull aquesta necessitat, la
necessitat de conjugar els diferents cossos per optimitzar
estructures i costos en l’administració de seguretat, tot
respectant l’autonomia municipal en matèria de seguretat i
policia i sumant un plus de qualitat.
En definitiva, en aquesta proposició de llei es determina el
disseny general d’un sistema d’administració de seguretat que,
respectant les competències de cadascun i de cada ens, asseguri
la necessària coordinació i participació dels implicats i
interessats en aquesta àrdua tasca.
Des d’Unió Mallorquina som conscients que l’aplicació
d’aquestes normes requerirà sens dubte un important esforç de
formació i reciclatge per part de tots els policies i un esforç
polític important per part de totes les administracions i que, per
responsabilitat, estam cridats a respondre positivament, però es
tracta també, probablement, de la millor manera de garantir en
un futur que tots els policies siguin competents per als
desenvolupament de la seva missió i d’aconseguir la
homogeneïtat i intercomunicació entre els cossos de policia de
les Illes Balears a fi i efecte de donar un servei públic de la
màxima qualitat.
Avui, però, no he pujat aquí a intentar convèncer de les
bondats d’aquesta llei, sinó de la seva oportunitat política que
és, en definitiva, el que correspon a aquesta presa en
consideració. Estam en temps de crisi, tots ho sabem, però
també sabem que la policia autonòmica no pot posar-se en
funcionament en bloc, sinó que ha de ser progressivament que
es vagi creant i consolidant i assumint poc a poc competències,
perquè la policia autonòmica sigui prest una realitat palpable i
agraïda per la nostra societat.
No podem quedar de mans plegades esperant temps millors
ja que aquesta no és la política que des d’Unió Mallorquina
creim que es mereixen les Illes Balears. Creim en l’Estatut
d’Autonomia i aquest s’ha de desenvolupar i executar perquè
aquesta és la seva raó de ser.
Des d’Unió Mallorquina creim que és el moment de donar
una passa endavant, des desplegar el que estableix el nostre
estatut d’autonomia i de potenciar una policia arrelada en la
cultura i en el poble del qual neix, al qual pertany i al que ha de
servir. Moltes gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, aquesta consellera pren la paraula per exposar
motivadament el criteri del Govern en relació amb aquesta
proposició de llei de la policia de les Illes Balears presentada pel
Grup Parlamentari Mixt.
El Govern entén que el més adequat en aquests moments i
des del punt de vista de l’interès general es que la Cambra
acordi no prendre en consideració la proposició de llei.
No és el moment, en efecte, d’afrontar la creació d’una
policia pròpia, una afirmació com aquesta exigeix naturalment
una exposició raonada referida no solament a la viabilitat de la
iniciativa parlamentària objecte de debat, sinó també a quina és
la visió del Govern en una matèria de tanta transcendència.
Aquesta exposició centraré precisament el gruix de la meva
intervenció. Permetin-me abans, però, deixar establerts alguns
punts.
En primer lloc, el Govern és partidari de desplegar les
previsions de l’Estatut d’Autonomia en matèria de policia
pròpia, així ho he manifestat en diverses ocasions i, a més, per
a aquest objectiu ham duit a terme internament una sèrie
d’estudis i treball que facilitaran en el seu moment avançar en
l’articulació de la corresponent iniciativa legislativa.
La segona idea que voldria traslladar és que la llei que creï
aquesta policia ha d’anar precedida de la formulació oberta i
participativa d’un model policial que respongui a les necessitats
reals de la nostra societat, que permeti una implantació
progressiva, raonable i eficaç en cadascuna de les nostres illes,
que pugui ser destinatari dels recursos públics adients per al seu
bon funcionament i que s’incardini correctament en el marc
constitucional i estatutari.
Finalment, aquest model ha de ser també un model de
consens, de manera que en la seva elaboració hi puguin
participar les instàncies públiques i privades que tenen alguna
cosa a dir en la matèria policial.
Per tant, el Govern diu sí a la policia pròpia, diu sí a
aprofitar l’espai de competències que ens dóna el nou estatut i
diu sí a un model balear de seguretat pública que respongui
vertaderament als interessos dels nostres ciutadans i ciutadanes,
però per a tot això la pressa no és una bona companya de viatge.
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El text de la proposició té elements que cal valorar, i així ho
explicaré seguidament, però també és important deixar apuntat
que l’exercici de noves competències, especialment quan això
comporta la construcció i l’ordenació de nous serveis públics de
tanta transcendència, ha de ser tractat com a projecte de país.
Si parlam d’un projecte de país l’hem d’afrontar amb
seriositat i diàleg cercant solucions políticament idònies i
tècnicament encertades. L’hem d’afrontar també, i vull ser molt
clara, amb el rigor que exigeix el període de baix creixement
econòmic que ens ha tocat viure, planificant bé els esforços
pressupostaris i establint les prioritats de despesa que exigeix el
seny i la bona administració. En aquesta tasca de país estam
convocats tots. És per això que el Govern està disposat a
ampliar, si cal, els canals de comunicació amb les institucions
i amb la societat i a sumar consensos amb tots els sectors de
l’arc parlamentari per elaborar, debatre i articular les iniciatives
més adients en matèria policial.
La iniciativa del Grup Parlamentari Mixt respon, al nostre
entendre, a un objectiu de millora i de consolidació del nostre
autogovern i es presenta com un instrument per assolir un major
nivell de responsabilitat en l’àmbit de la seguretat pública en
consonància amb les aspiracions de benestar social i de
modernitat que tots compartim. Se’ns proposa una vertadera
policia autonòmica de caràcter generalista amb agents ben
qualificats i que hagin rebut una formació d’alt nivell, una
policia que pugui exercir el màxim de funcions que permet
l’ordenament jurídic, una policia que s’implanti
progressivament en el territori de les nostres illes, una policia
moderna que actuï guiada pels principis professionals que
regeixen la conducta dels cossos policials amb les democràcies
més avançades. Són aquests principis i valors compartits, sens
dubte, també pel Govern i en aquest sentit la proposició és una
primera passa endavant que cal ponderar adequadament i que té
la virtut d’encetar, amb plantejaments estructurats, un debat que
no podem defugir.
Senyores i senyors diputats, l’article 55, com tots saben, del
nostre estatut estableix que el Govern dirigeix la política general
de la comunitat autònoma, això suposa no només la titularitat de
facultats i instruments per dur a terme el programa de Govern
sinó també una gran responsabilitat en la definició i en la
satisfacció dels interessos generals i és per responsabilitat que
el Govern no pot considerar oportuna ni convenient la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei que se sotmet avui a
l’examen de la Cambra. Els mèrits de la iniciativa del Grup
Mixt, que hi són, no tenen prou entitat, al nostre entendre, per
articular en el moment present una resposta del Govern
favorable a la tramitació d’aquesta proposició.
Justificaré aquestes afirmacions. En primer lloc i en línia
amb allò que he manifestat en el principi de la meva
intervenció, el Govern prefereix disposar prèviament d’un
model policial propi que sigui fruit d’un treball institucional
compartit i amb participació i que pugui concitar el màxim
consens polític. El model que s’intueix en la proposició de llei,
tot i que no ens és llunyà, no reuneix plenament aquests
elements i em sembla que estarem d’acord que no podem dur
endavant un model sobre el qual no hem fet encara l’esforç de
maduració adient. Permetin-me posar alguns exemples de
qüestions que convé estudiar i debatre amb més deteniment.

És oportú plantejar, per exemple com fa la proposició, una
policia de substitució desviant-nos d’algunes determinacions de
la mateixa Llei Orgànica de cossos i forces de seguretat? Podem
parlar de policia de les Illes Balears com a inclusiva de les
policies locals? Com es veu afectada la legislació vigent en
matèria de coordinació de policies locals? Com volem implantar
aquesta nova policia, amb totes les competències i en totes les
Illes?
El segon bloc d’arguments que justifiquen el criteri del
Govern té a veure també amb l’oportunitat política perquè les
prioritats són importants. La legislatura està ara en la seva fase
final, les restriccions pressupostàries ens obliguen a dissenyar
estratègies de recuperació econòmica, d’incentivació de la
creació de llocs de feina i d’optimització dels recursos del sector
públic. Al nostre entendre, tot i que compartim l’anhel per
comptar amb un cos policial propi i millorar la seguretat en
favor dels interessos dels nostres ciutadans i de les nostres
empreses, s’imposen plantejaments realistes. I com he dit abans,
pensam que no és el moment.
Per una altra banda, ens queda encara molta feina a fer en el
camp de la coordinació de les policies locals, de la gestió de la
denominada policia turística i de la colAlaboració amb els cossos
i forces de seguretat de l’Estat. Aquestes actuacions són
prioritàries en aquests moments, a més, totes aquestes vies ens
proporcionaran experiències i ensenyaments ben útils a l’hora
de dibuixar el model policial que necessita la nostra comunitat.
Finalment, la posició del Govern amb relació a la proposició
del Grup Mixt es basa també en arguments tècnics, he parlat ara
dels arguments polítics i sobretot de l’oportunitat política, però
també -com dic- d’arguments tècnics. L’estudi detingut de
l’articulat que se’ns proposa revela l’existència de dificultats
jurídiques que exigeixen, segons els casos, canvis
d’enfocament, introducció de correccions i, fins i tot, supressió
de determinades prescripcions. Com he assenyalat anteriorment
el disseny jurídic de la nostra policia ha d’encaixar,
evidentment, dins la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia
tenint, a més, ben present la Llei Orgànica de cossos i forces de
seguretat.
Per això, veim amb una certa preocupació l’existència
d’algunes deficiències tècniques i consideram, fins i tot, que hi
pot haver continguts que no s’ajusten plenament a l’ordre
constitucional i estatutari de competències. Responsablement
pensam que, fins i tot, si hi hagués una coincidència plena amb
el model cal sumar el text de la proposició a una revisió jurídica
important i assegurar-nos així la seva plena viabilitat
constitucional i estatutària. Els nostres dubtes deriven d’una
anàlisi acurada de la proposició per part no només dels serveis
jurídics de la conselleria sinó també de les opinions crítiques
que se’ns han fet arribar des del Ministeri de l’Interior i del
Ministeri de Política Territorial i Administració Pública. Els
informes d’aquests departaments ministerials posen en relleu,
entre d’altres coses, l’existència d’un risc d’inconstitucionalitat
que només podem esvair si es redacta de bell nou aquesta
proposició.
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Per altra banda, permetin-me esmentar sintèticament alguns
aspectes de la iniciativa del Grup Mixt que ens preocupen: la
manca de previsions respecte d’una posada en funcionament
diferida i progressiva de la policia pròpia; les imprecisions
respecte de les relacions entre la policia autonòmica i les
policies locals com també l’absència de referències pel que fa
al paper de la policia pròpia com a reforç i complement
d’aquestes policies; per altra banda, els importants dubtes
jurídics que plantegen les unitats mediambientals i de policia
judicial a les quals també ha fet referència la Sra. Diputada; i,
per últim, la regulació, per posar només alguns exemples,
regulació fragmentària de l’estatut jurídic dels agents de policia
amb oblits d’alguns dels drets dels agents i amb un tractament
de règim d’infraccions i sancions que pot xocar amb allò que
preveu la pròpia legislació orgànica estatal.
Permetin-me per acabar convidar els diputats i les diputades
signants de la proposició de llei a treballar conjuntament en una
nova iniciativa per a la creació futura de la policia pròpia de les
Illes Balears. El nostre desideràtum seria que la iniciativa es
basàs en un model àmpliament debatut i consensuat atenent les
necessitats reals de la ciutadania i plenament ajustat al marc
constitucional i estatutari; que s’apostàs per una policia
generalista que coexistís amb les policies locals, amb la policia
nacional i amb la guàrdia civil treballant d’acord amb els
principis de coordinació, colAlaboració i respecte en els àmbits
competencials respectius; que acordàssim una implantació
ordenada i progressiva en cada una de les nostres illes dedicantli els recursos adients de manera gradual, responsable i
ordenada, i que aquesta policia es posés en funcionament amb
un nucli reduït inicial de funcions importants apostant per
reforçar i complementar les policies locals i posant l’accent en
les necessitats de seguretat en les zones turístiques, en els espais
sensibles de les ciutats i en el medi rural. Tot això preveient una
ampliació gradual de les competències policials segons dicti
l’experiència de funcionament.
Aquesta consellera està convençuda que en futur bastant
immediat -esperam- podrà seguir-se en millors condicions el
full de ruta esbossat en aquesta exposició, serà, llavors, quan el
Govern podrà disposar del marc idoni per avançar amb més
garanties en la definició del nostre model de policia i en la
redacció d’una proposta articulada que pugui ser tractada
veritablement com un projecte de país.
Gràcies, Sra. Presidenta.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Costa. El grup proposant té una rèplica de cinc
minuts. Sra. Sureda, té la paraula.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, em diu que no és
el moment, que l’aprovació d’aquesta llei no suposaria un nou
cost, no s’ha de desenvolupar tota la llei de cop, en bloc, sinó
que s’ha de fer progressivament, però des del nostre punt de
vista creim que s’han de posar les bases i les directrius per al
futur i per a la cohesió de l’administració de seguretat ja que no
podem perdre de vista que el que fa aquesta llei és acoblar els
diferents cossos de policia local amb allò que ha de ser la
policia autonòmica.
Oportunitat política, pressa, em parla de pressa, quatre anys,
han tengut quatre anys per desenvolupar aquesta llei, hi havia un
compromís en el pacte de governabilitat. Madrid, amic o
enemic?, perquè jo no sé si els ho prohibeix o els posa traves
per tirar endavant aquesta llei. Ens sap greu que el Sr.
Rubalcaba o perquè li facin cas que no ho puguin tirar endavant
hem de deixar d’assentar unes bases del que ha de ser el sistema
de policia de les Illes Balears ja que tenim totes les
competències per fer-ho, com diu el nostre estatut. Parlam de
generar llocs de feina, jo crec que amb el policia turístic és una
bona manera de solucionar els problemes que tenen i que
passarien a formar part de la policia autonòmica amb les
condicions que marca aquesta llei.
Em podria dir vostè quina quantitat de doblers es destinen a
la seguretat privada de tots els edificis i persones del Govern de
les Illes Balears?
Competències de justícia, quan venguessin les competències
de justícia tendríem una policia preparada, una policia judicial.
La raó de ser de l’Estatut d’Autonomia passa pel seu
desenvolupament, si no el desenvolupam quin sentit té?
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica, Sra. Costa.
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, reiter
que és un tema d’oportunitat política. Evidentment, tots els
governs a l’hora de decidir les prioritats polítiques ho fan, i així
ho ha decidit aquest govern. Quant al model que se’ns planteja
a la proposició de llei m’atrevesc a dir que probablement no
susciti molt de consens polític perquè això segurament serà en
un altre debat i en un futur els diferents models que es poden
plantejar i els que tenen cabuda dins la Constitució com poden
ser el model de substitució, que està previst a Llei Orgànica de
forces i cossos de seguretat de l’Estat per a determinades
comunitats autònomes perquè així ho preveuen les disposicions
finals d’aquesta llei orgànica i el model que està previst per la
resta de comunitats autònomes. No compartesc i neg
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rotundament que Madrid ens prohibeixi res, entre d’altres coses
perquè ni tan sols volent podria, la policia de les Illes Balears
està contemplada a l’Estatut d’Autonomia, que va ser votat en
aquest parlament amb un ampli consens polític. Per tant, aquesta
és una previsió estatutària que ningú, ni tan sols volent, no ens
podria prohibir.
Sé que ara no és el moment d’entrar en part de l’articulat de
la proposició que aquí se’ns presenta, però, entre d’altres coses,
tendríem molts elements de discussió com pugui ser si es
vulnera l’autonomia municipal dels ajuntaments; si la policia
judicial té cabuda, tal i com es planteja, dins l’actual articulat de
la Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat de l’Estat, on a
l’article 29 defineix què és la policia judicial i quines
competències té, etc. Sé que ara no és el moment de debatre tot
això. Vull reiterar que el Govern sí està per tenir un model o una
policia de les Illes Balears pròpia; reiteram que no és el moment
per oportunitat política, aquesta és la decisió del Govern, on el
tema econòmic ha tengut molt ... -volia dir molt bona
incidència, però no- en aquest cas una incidència negativa
perquè a l’hora d’establir prioritats efectivament hem de triar
destinar recursos econòmics a la creació d’una policia pròpia o
destinar recursos econòmics a altres temes o aspectes com així
ho ha decidit el Govern.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Costa. Intervenció dels grups a favor de la
proposició? Sr. Riudavets, té la paraula.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. He escoltat amb molta atenció l’exposició de la
portaveu del Grup Mixt-Unió Mallorquina i en conseqüència
vull dir-los que la meva intervenció serà breu, molt breu, perquè
en els grans trets hi coincidesc. No entraré a debatre -entre
d’altres coses perquè reglamentàriament no puc- amb la
consellera d’Interior sobre el tema, però em veig obligat a
deixar clar que la posició que aquí ha exposat és la posició de la
Conselleria d’Interior i no de la posició de tot el Govern perquè
entre d’altres coses el Govern no ha debatut aquesta posició. Per
tant, no és una inconseqüència que jo estigui aquí dalt defensant
el vot favorable a aquesta proposició de llei.
Ja li he anunciat, doncs, Sra. Sureda, el nostre vot favorable
a aquesta proposició de llei que vostè ha defensat, i és
simplement un acte de coherència. El nostre grup parlamentari
i les forces polítiques que el conformen hem defensat sempre la
necessitat d’una policia pròpia de les Illes Balears, no ens
desdirem ara ni mai ni per un moment d’allò que creim. No
entraré, Sra. Sureda, a comentar el contingut concret de
l’articulat de la llei que vostè avui ens ha presentat per a la seva
presa en consideració, li he de dir que tenim moltes
discrepàncies sobre alguns articles que consideram ambigus,
altres els consideram confusos, altres, fins i tot, els podríem
trobar tècnicament defectuosos; també podríem trobar
mancances, i també incoherències, com a totes les lleis.

Però no és aquest -i en això coincidesc amb la consellera
d’Interior-, no és aquest l’objecte avui del debat, no debatem
l’articulat, avui simplement ens pronunciam sobre la creació
d’un cos de policia de les Illes Balears i en això el nostre vot
serà indubtablement favorable.
No negaré, per ser absolutament honest, que hagués desitjat
i que hagués estat millor, des del meu punt de vista, que el
Govern de les Illes Balears hagués presentat un projecte de llei
al respecte, més si tenim en compte que hi ha redactat un
esborrany força complet al respecte, un esborrany que tenc al
meu escó per cert, i que aquesta era la nostra aspiració, però bé,
no sempre els desitjos els aconseguim veure’ls fets realitats. Jo
crec que d’haver-se presentat haguéssim tengut l’oportunitat en
temps i forma de resoldre els dubtes, d’intentar superar les
dificultats i de cercar els consensos que forçadament seran
necessaris; però també, per ser honest, he de dir que puc
entendre la prudència que ha mostrat en aquesta temàtica la
Conselleria d’Interior, és un tema complex i sens dubte no
estam en el millor moment per afrontar noves despeses. Açò és
cert, però també és cert, en el nostre entendre, que l’aprovació
d’una llei no té perquè suposar la seva aplicació immediata.
Abans li deia, Sra. Sureda, que el nostre grup parlamentari
discrepa d’alguns dels articles concrets de la seva proposició de
llei, aquestes discrepàncies s’haurien, però, de traduir a esmenes
parcials. Malauradament creim, creim, que ja és gairebé
impossible que el tempus parlamentari ens permeti la tramitació
completa de la proposició de llei que avui ens ha presentat, i és
una llàstima, sincerament és una llàstima, perquè si bé des del
nostre grup parlamentari sempre hem sabut i hem estat molt
conscients que la posada en marxa efectiva d’una policia a les
Illes Balears, és a dir, la policia en el carrer, era pràcticament
impossible aquesta legislatura per tot el que comporta que ningú
no nega i que ningú no oblida de negociacions amb Madrid i de
dificultats òbvies de finançament, malgrat això consideram que
hagués estat bo que a partir d’aquesta proposició o d’un projecte
de llei del Govern haguéssim estat capaços de consensuar un
model propi de policia.
El nostre grup parlamentari, per exemple, sempre s’ha
definit pel model de substitució, similar al basc o al català. En
canvi, he sentit representants del Partit Popular i també del
Partit Socialista en ocasions, decantar-se pel model navarrès de
complementarietat. Per sort, encara, no he sentit ningú afegir-se
el model valencià de policia purament simbòlica, esperem que
no hi arribem.
En el debat estatutari, del qual vaig ser ponent, li assegur
que el tema de la policia de les Illes Balears, Sra. Sureda, va
consumir moltes hores de les sessions de ponència. El nostre
grup, per cert, millor dit, en aquell moment PSM-Entesa
Nacionalista i el Grup Esquerra Unida-Els Verds en aquell
moment varen defensar en solitari la fixació de terminis dins
l’Estatut i de model concret en el mateix articulat. No vam
aconseguir les nostres demandes ni tampoc vàrem tenir en
aquell moment el suport del representant d’Unió Mallorquina a
la ponència redactora. Açò és un fet, simplement ho vull deixar
clar. Jo crec que si ho haguéssim aclarit en aquell moment tal
volta no ens trobaríem en el lloc on estam ara, però bé, no és
qüestió de fer retrets ni de remoure el passat, només de deixar
clara la posició que ha tingut al llarg dels anys el nostre grup
parlamentari.
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Sigui com sigui, Sra. Sureda, senyores diputades, senyors
diputats -ja acab-, creim que hagués estat positiu deixar establert
aquesta legislatura el model de policia que volem, un model que
després s’aniria aplicant en legislatures posteriors, després de
les inevitables, obligatòries i segur que difícils negociacions
amb el Govern de l’Estat. Jo crec que hem perdut una
oportunitat i els assegur que no s’ha perdut per manca
d’insistència del nostre grup parlamentari. I no cerc culpables,
al contrari, estic convençut que d’una manera o l’altra totes les
forces polítiques han actuat amb responsabilitat, si bé jo crec
que algunes amb excessiva prudència, per tots una prudència
que no compartim els que en temes d’autogovern sempre
apostam per la gosadia.
Així que per acabar només vull reiterar el nostre vot
favorable, que potser, possiblement, només serà testimonial, a
aquesta proposició de llei de creació de la policia de les Illes
Balears.
Moltes gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Continuant amb els torns a
favor de la proposició de llei, el Sr. Rodríguez té la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados, Sra.
Consellera del Govern -o de parte del Govern, porque ha sido
muy elocuente la afirmación del portavoz de uno de los grupos
que da soporte al Govern de les Illes Balears-, es curiosa su
afirmación de hoy, Sra. Consellera, del criterio del Govern.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez, li record que s’ha de dirigir a la Sra. Sureda.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Sra. Portavoz del grupo que ha presentado en esta cámara la
ley de policía, es curiosa la respuesta que le ha dado el Gobierno
sobre el criterio de parte del Gobierno sobre esta ley, que la
cámara acuerde la no admisión de esta ley. Ellos han estado
trabajando cuatro años para esto, nos han mentido hasta seis
veces, a ustedes por doble, a nosotros hasta seis veces. Hasta
seis veces ha incumplido el ejecutivo del Sr. Antich su
compromiso con los ciudadanos de estas islas y con los
firmantes del pacto que lo llevó al Govern y con esta cámara en
relación con la policía autonómica.
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La primera vez, el primer incumplimiento es cuando en uno
de los puntos del pacto que posibilitó el acceso de este
presidente al Govern se establece, en uno de los puntos, crear
una policia autonòmica com un cos especialitzat coordinat
amb les policies locals. Un incumplimiento que ustedes traen
aquí como ejemplo de lo que es un engaño, un engaño, un
fraude en un pacto que se establece para un gobierno para
conseguir unos objetivos.
La segunda vez que nos engañan es la consellera de Interior
en aquel tiempo, la Sra. Leciñena, que viene a esta cámara y que
dice: “Estamos pendientes de los estudios solicitados a la
Universidad Autónoma de Barcelona y a la Universidad de las
Islas Baleares para elaborar el anteproyecto de ley de policía
autonómica de nuestra comunidad autónoma, otro paso que
vamos a dar en esta misma dirección en la elaboración de un
plan estratégico para la implantación de dicha policía”. Esto
también fue una mentira, tampoco se ha cumplido.
El tercer punto, la tercera vez que nos incumplen este acto,
este acuerdo, es con las resoluciones 61 y 73 derivadas del
debate del estado de la comunidad del año 2007, donde dice: “El
Parlament de les Illes Balears proposa al Govern de les Illes
Balears crear una policia autonòmica com un cos diferenciat
que coordini les policies locals i confirmi el concepte de
policia integral”; este es el acuerdo 69 de aquel año, 61, que no
se cumple; como tampoco se cumple el 73, que dice: “El
Parlament de les Illes Balears considera que perquè
efectivament es consolidi l’autonomia política del nostre país
resulta del tot necessària l’articulació d’una policia
autonòmica”. Por lo tanto este, señoras y señores diputados, es
el tercer engaño, el tercer incumplimiento de esta obligación
que tenía este ejecutivo.
El cuarto compromiso lo adquiere nuevamente la
exconsellera de Interior, que cualquier comparecencia suya en
esta cámara era una perla porque, amigo mío, si echamos
cuentas de lo que prometió y lo que no se ha hecho podríamos
estar todo el día pasando cuentas. “Estamos retomando el
proyecto de un gran centro operativo en el antiguo cuartel
militar de Son Banya, tal y como avanzamos ya en nuestra
posición programática de acción política hasta el 2011: las
instalaciones ubicadas en Son Banya, además de convertirse en
sede de la policía autonómica. El desarrollo normativo y
formativo, así como la planificación y la infraestructura, son los
primeros pasos que debemos dar para el desarrollo del proceso
de policía autonómica. El presupuesto previsto para todas estas
actuaciones (...) capítulo de actuaciones policial es de 5.600.000
euros”. Esto lo decía la Sra. Leciñena en noviembre del 2007
con respecto a los presupuestos del 2008. También, por
supuesto, incumplido; también, por supuesto, una mentira.
En noviembre de 2008 se tratan los presupuesto del 2009;
sigue la Sra. Leciñena diciendo: “Un último objetivo es la
regulación de la futura policía autonómica. En el año 2008 se
han continuado los trabajos de estudio y realización del borrador
del anteproyecto, y para el 2009 se prevé presentar una
propuesta normativa para avanzar en este proyecto de
seguridad”. Evidentemente tampoco se cumplió, evidentemente
también había dolo en esta promesa, dolo de mentir a la cámara,
dolo de mentir a los diputados y a los ciudadanos de las Islas
Baleares.

5554

DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 127 / 22 de febrer del 2011

Y por último llega la nueva consellera, la consellera de
Innovación, Justicia e Interior, la Sra. Costa, que hoy dice que
no es el momento, que hoy dice que la cámara no tendría que
aceptar este proyecto de ley, y en el año..., en noviembre del
2009, cuando se presenta ante la cámara para exponer su plan de
actuación, dice claramente: “No oblidem tampoc potenciar la
seguretat pública com un dels eixos principals de la societat
del benestar que tots volem. Hem de ser objectius, per altra
banda, i reconèixer que d’aquí a final de legislatura no veurem
la nostra policia autonòmica al carrer. Això no vol dir de cap
manera que renunciem a aquest projecte; tot el contrari, estic
convençuda que haurà avançat el model que requereix la
nostra comunitat i que volem que sigui consensuat per totes les
forces polítiques. Aquesta policia ha ser la nostra policia, una
figura amb què tots els ciutadans de les Illes puguin sentir-se
plenament identificats”. Y continúa en su intervención,
posteriormente, dient el següent compromís, que com vostès
podran comprovar segurament tampoc no es va complir: “En
matèria de policia treballarem decididament per la consecució
d’un model propi de policia autonòmica que sorgeix del
consens. Ho deia al principi d’aquesta compareixença, però
hem de ser objectius i reconèixer que d’aquí a final de
legislatura, com hem dit abans també, no veurem la policia
autonòmica al carrer, però sí que haurem avançat en el model
que requereix la nostra comunitat i que volem que sigui
consensuat per totes les forces polítiques. En pocs mesos, i
concretament dins l’any 2010, estarem en predisposició, i
aquest és el nostre compromís -el compromís que l’actual
consellera va adquirir davant aquesta cambra- de presentar un
projecte clar i concret com a document obert al diàleg de
policia autonòmica.
Molt bé. Pues hasta seis veces ustedes han incumplido, una
consellera y otra, el Gobierno completo. Se han reído de
nosotros, se han reído del Estatuto de Autonomía. No han tenido
nunca voluntad, porque así lo dijo el jefe, es decir, el jefe, hace
unos días, en uno de sus discursos políticos, el Sr. President de
la comunidad autónoma decía que si el Partido Popular
gobernaba se convertiría el Consulado del Mar en una
delegación del Govern; pues bien, actualment el Govern,
l’actual Govern, és una delegació del Govern de segona
categoria; la primera la té el Sr. Socias; la segona, el Sr.
Antich, perquè va ser precisament el Sr. Rubalcaba el que va
dir a la consellera d’Interior: “No hi haurà policia autonòmica
a les Illes Balears”, i vostès han treballat en aquesta direcció,
perquè la policia autonòmica, la voluntat expressada per
aquesta cambra, la voluntat expressada pel Congrés de
Diputats i pel Senat, no fos una realitat. Ens han enganat, ens
han pres el pèl, pero bueno, a nosotros no nos han tomado el
pelo, nosotros sabíamos muy bien lo que había, sabíamos cómo
actúan unos y cómo actúan otros.

Yo creo que nadie discute que si el Partido Popular hubiese
gobernado esta legislatura en esta comunidad autónoma hoy
habría policía autonómica, como fuimos capaces de crear 1.000
policías locales en la legislatura del 2003 al 2007, y por lo tanto
pueden ustedes sonreír, pueden hacer ustedes lo que quieran,
pero obras son amores y no buenas razones. Es evidente que a
ustedes los tienen maniatados, que ustedes no lo reconocen y
hasta sus socios de gobierno les dicen que esta voluntad es sólo
de una parte del Gobierno, es de una parte del PSOE que es la
que (...) el Sr. Rubalcaba.
Pues bien, mire usted, hoy lo que vamos a hacer aquí es dar
un voto de confianza. Nosotros creemos, porque así lo disponía
la voluntad de los ciudadanos de las Islas Baleares, que Baleares
precisa un trato especial en seguridad, que Baleares precisa una
policía que le dé garantía de que todo en mundo en su casa
recibe exclusivamente las buenas noticias. Baleares necesita que
seamos capaces entre todos de posibilitar a nuestros visitantes
una estancia que no se vea suscrita como ahora por la cantidad
de atracos y de robos que hay. Necesitamos que las plantillas
estén cubiertas, necesitamos que las ciudades que tienen
aumento de población, que a lo mejor no es lo mejor la policía
turística sino que hubiese un cuerpo de policía que pudiera
reforzar estos municipios en temporada turística, estuviesen
desplegados, y por eso nosotros, sin entrar en el articulado,
seguramente, estoy convencido que si cada uno hiciéramos una
ley de policía, una el PSOE, una el BLOC, una el Grupo Mixto
con Unió Mallorquina y una el Partido Popular, no serían
iguales, pero estoy seguro que el Partido Popular la haría y sería
capaz de convocar a todo el mundo para ver qué es lo que nos
une y quitar lo que nos divide, y al final habría una ley de
policía.
Por lo tanto yo anuncio aquí que mi grupo, que mi partido
político, va a dar apoyo, como un grito de “basta ya”, va a dar
apoyo, como ya está bien, va a dar apoyo, como no nos tomen
el pelo, a esta admisión a trámite del proyecto de ley de policía
de las Islas Baleares, y lo va a hacer convencido de que es
bueno que nos posicionemos de que esto es necesario, de que
precisamos tener una policía propia, que somos capaces de
llegar a consenso, estoy seguro que estaremos suficientemente
formados para conseguir la policía que todos queremos, y que
lógicamente en lo que no estamos de acuerdo es que nos
ninguneen, nos mientas y pedir explicaciones del porqué.
Ustedes hicieron un pacto que sólo sirvió para que el Sr.
Antich llegase al poder y hoy están viendo que sus socios, los
que expulsaron y los que no expulsaron, y los que sí les dan
apoyo, les piden explicaciones. Nosotros, sin pedir
explicaciones, vamos a decir que sí porque la policía
autonómica es buena para las Islas Baleares.
Gracias, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rodríguez.
(Petit aldarull a la sala i alguns aplaudiments)
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Passam ara a les intervencions dels grups parlamentaris en
torn en contra de la proposició de llei. En aquest cas té la
paraula el Sr. Costa, del Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. COSTA I SERRA:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
evidentment la meva obligació era escoltar, i una de les
reflexions que m’han vengut escoltant les diferents
intervencions i veient l’escenari, és dir-los el següent, que crec
que sintetitza una mica el que després miraré de
desenvolupament en la meva pròpia intervenció.
Si aquesta proposició hagués de tenir un sentit clau i
d’oportunitat per sortir avui bastaria veure aquest hemicicle i
veure que no hi ha les condicions polítiques necessàries per durla endavant. Probablement seria el debat més important
d’aquesta legislatura, i per tant aquest marc no és l’adequat. Els
que no m’han entès jo crec que m’entendran amb la meva
intervenció.
La seguretat com a valor és un dels elements o dels drets als
quals és més sensible la ciutadania, tots els ciutadans i les
ciutadanes. Seguretat, atur, terrorisme..., sempre durant el
transcurs de la democràcia han estat els elements que els estudis
sociològics i de demoscòpia han situat davant aquesta
problemàtica, aquesta problemàtica com a prioritària per a la
ciutadania. Per tant jo també els vull esmentar, als que han
utilitzat el torn a favor, que seria bo que veiessin on està avui
situada la seguretat dins el marc del conjunt de preocupacions
dels ciutadans. Crec que és important, a tots els que
intervinguessin en aquesta qüestió, fer un reconeixement de la
feina positiva que s’està realitzant. Per tant la meva intervenció
volia justament començar per aquí, pel reconeixement públic i
del Grup Socialista de la feina que realitzen tots els agents que
intervenen a les Illes Balears en matèria de seguretat pública: la
Guàrdia Civil, la Policia Nacional i totes les policies locals de
les Illes Balears, perquè és important que quan es té aquest
debat de policia autonòmica la gent no ho vegi com un debat
d’alguna cosa contra alguna cosa, sinó que és un debat que després ja ho veurem- que s’ha de desenvolupar l’Estatut, però
és important que la primera intervenció, almenys del Grup
Socialista, sigui de reconeixement de tota la feina que estan
realitzant milers d’intervinents, siguin guàrdies civils, siguin
policies nacionals o siguin policies locals, a les nostres illes. Ho
he notat a faltar, i crec que és just que es faci des d’aquesta
tribuna.
És obvi que l’article 33 del nostre Estatut d’Autonomia, llei
orgànica, un dels impulsors d’aquest article i de la incorporació
de la policia autonòmica no va ser altre tampoc que el mateix
Grup Socialista. Les reticències del Partit Popular com a partit
jacobí són històriques, però el Partit Socialista defensava d’una
forma clara la inclusió d’un model propi de policia a les Illes
Balears. Pobre Mariano Rajoy, que no tendrà dret per ser
alAludit, si sentís les paraules del Sr. Rodríguez; crec que se li
posarien els pèls de punta, dins el seu jacobinisme propi. Per
tant jo pens que l’impuls o la feina que varen els socialistes per
la inclusió d’aquest punt a l’Estatut, el que està clar és el
compromís dels socialistes de fer la feina perquè es pugui
desenvolupar aquest article del nostre Estatut d’Autonomia, la
nostra petita carta magna de les Illes Balears.
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Però també vull fer una sèrie de consideracions, algunes ja
realitzades per la consellera del Govern, que crec que és just
recordar i que anava una mica en el pròleg que estava realitzant
a l’inici de la meva intervenció. Probablement aquesta feina
oberta i de participació que reclamava el Govern crec que seria
necessari realitzar-se abans de dur aquesta proposició en els
termes que s’han plantejat, perquè també és necessari un model
consensuat, i podríem veure les actituds i les actuacions de cada
un dels grups.
Jo vull reconèixer tant la coherència política d’Unió
Mallorquina, que ha estat un partit tant quan es va firmar el
pacte de governabilitat, com dels socis del BLOC, la reclamació
clara i coherent que des de les seves pròpies posicions polítiques
ha estat realitzada. Comentaris a part necessita l’anàlisi de la
posició del Partit Popular, que únicament ha utilitzat un debat
important en matèria de seguretat pública per veure, per l’enuig
d’aquest matí i alguns que vénen d’aquesta setmana, “a ver por
dónde le damos al Gobierno”. I aquesta és una mica l’actuació
del Partit Popular, no s’enganyin, no respon a coherència ni a
projectes ideològics d’alguns, a qüestions conjunturals perquè
el Sr. Bauzá està enfadat. Respon a això! I si vol pot fer ús de la
paraula per torn, pot fer-ho. Per tant, jo pens que seria bo que
tenguéssim la capacitat de debatre projectes en funció de la
importància de la matèria que estam discutint, no en base a
conjuntures totalment conjunturals.
Per tant, faria alguns suggeriments quant al debat d’aquesta
qüestió que estic segur que serà afrontada d’una forma clara la
pròxima legislatura i supòs que amb més força que altres
depenent de qui governi. Una, la necessitat d’un ample consens
polític i la necessitat que les forces polítiques duguin d’una
forma consensuada en aquest parlament aquesta proposició o
aquest projecte de llei i també el que és important i consider que
probablement no s’ha realitzat, aquest ample consens social i
m’atreviria a dir que, dins aquest ample consens social, la
necessitat que amb els diferents sindicats policials, amb
associacions de la Guàrdia Civil, amb policies locals, es faci el
debat sobre el model policial. És necessari, perquè en cas
contrari serà un debat de confrontació d’uns per excloure els
altres. I crec que seria un error polític de primera línia.
S’ha fet el plantejament per part del Govern sobre la situació
econòmica i les dificultats. Jo els faré també una altra petita
reflexió i serà la penúltima. Dir que no té conseqüències
econòmiques la creació d’una policia a les Illes Balears crec que
almenys és una mica agosarat, però li ho diré d’una altra manera
i per agafar una línia en positiu del plantejament que ha realitzat
el Grup d’Unió Mallorquina. Probablement també seria
necessari que hi hagués prèviament a tot això i una vegada
pactat un model, que sapiguéssim econòmicament el model que
defensam què suposa. Probablement seria una passa prèvia a tot
això, per mor que la política institucional moltes vegades té el
retall del senyor que ocupa la titularitat d’economia. I és veritat,
probablement així com s’ha realitzat, ho va començar fent el
Partit Popular l’anterior legislatura -me’n record- i ara ho ha
continuat fent l’actual conselleria en la matèria de les
transferències en matèria de justícia, primer de tot saber
econòmicament on som, el model què val, crec que seria un
exercici almenys de responsabilitat política fer-ho. Jo als grups
que li han donat suport els faria una pregunta, què val el que
vostès estan proposant. Políticament tenen tot el suport, però
l’acte de responsabilitat política és dir què val la proposició que
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vostès plantegen, perquè és molt fàcil dir que vostès s’emparen
que ara hi ha crisi econòmica i això és una excusa de mal
pagador, jo crec que tots els diputats, i sobretot els que donen
suport al Govern, saben el que costa barallar-se -entre cometesamb el Govern per la restricció pressupostària que hi ha, i aquí
estam parlant d’una qüestió de primera envergadura econòmica.
I aquí ningú no parla ni d’estudis econòmics, ni parla de res.
Probablement perquè som en un període preelectoral i, ho ha
expressat d’una forma molt clara el representant del BLOC, és
una política de gestos. La política de gestos del BLOC l’he
entès perfectament, la del PP ja he dit abans la impressió que
em feia. Per tant, per no caure amb el que ha passat avui matí,
obviaré qualificatius que no m’agrada utilitzar-los massa.
Amb aquesta reflexió el que voldria acabar dient és que
probablement haurem de ser capaços entre tots, entre les
formacions polítiques amb representació parlamentària, de posar
a discussió el model que volem, amb les paraules que he sentit,
que ningú no hi ha volgut entrar entre els que hi han intervingut
abans, hi ha diferències de calat i de profundidat, i hauríem de
saber si parlam de substitució, si parlam de compartir la
seguretat pública per matèries o no; quin paper juguen les
policies locals dins aquest nou model de policia de les Illes
Balears, qüestionam l’excessiva fragmentació de policia local
que, encara que realitzin una magnífica feina, no estan
optimitzades com cal, o aquesta és la impressió que tenim des
del Grup Socialista? Per tant, probablement abans d’obrir aquest
debat que alguns grups polítics -i ho dic d’aquesta manera
perquè no demanin la paraula per alAlusions- ja hi presenten
perquè és més fàcil una esmena a la totalitat. Aquí d’això ni se
n’ha parlat. Creim que seria bo que tothom fes el plantejament
polític que necessiti. El Grup Socialista d’una forma clara vol
dir que farà un desenvolupament de l’Estatut d’Autonomia, amb
totes les dificultats polítiques que això suposa, governi qui
governi, però amb responsabilitat mirarem de desenvolupar
l’Estatut d’Autonomia, i aquest és el compromís del Grup
Socialista, que seria bo sentir-lo de tots els grups, i molt
especialment del Partit Popular, i mentrestant que la legislatura
que ve sigui la legislatura per dur endavant aquesta policia
autonòmica. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Costa. Passam ara a la rèplica del Grup
Parlamentari Mixt, presentant de la iniciativa i dels grups que
han intervingut a favor. Sra. Sureda, té la paraula.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Seré
molt breu. Primer de tot vull donar les gràcies als diferents
grups parlamentaris que donen suport a aquesta proposició de
llei. Voldria dir al Sr. Costa que en cap moment no dubt de la
feina que fan els cossos de seguretat a les Illes Balears, però
tampoc no dubt que és necessària una policia autonòmica i crec
que vostè tampoc no ho dubta. Què val dur endavant la llei, crec
que és el Govern qui ho ha de saber i mirar el que hi pot gastar.
A Catalunya es va aprovar l’any 1983 i es va posar en marxa al
cap de deu anys. Per cert, el que no suposa un increment del
cost és l’aprovació de la llei, no el seu desenvolupament.

Repetir la importància de la llei, nosaltres hi creim, creim en
la creació d’un sistema dinàmic i de qualitat, que conjugui els
cossos de policia local amb el cos de la policia autonòmica,
optimitzant recursos, aprimant les càrregues autonòmiques dels
ajuntaments i donant més serveis als ciutadans. Creim en la
creació d’un cos de policia autonòmica integral i creim en
l’Estatut d’Autonomia i el volem desenvolupar. Repetesc, no
deman res nou, deman el que hi ha a l’Estatut i inclòs a un pacte
de governabilitat. Evidentment estam oberts a millores, el que
és cert i avui ho volem saber és: volem policia autonòmica?
Nosaltres sí. I el que em sap més greu és que sigui el Partit
Socialista qui no vulgui prendre en consideració aquesta
proposició de llei, perquè en teoria a Madrid té el govern amic
i que li podria donar les eines per fer-ho possible.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. En torn de contrarèplica el Sr. Costa...
Perdó, perdó.
EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:
Avui tothom oblida. Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Costa, jo
puc entendre els seus arguments, millor dit, els podria entendre
si en aquest moment s’hagués proposat la implantació
immediata d’una policia pròpia. Açò evidentment, seria un
disbarat. Però no estam parlant d’açò, Sr. Costa, no ens pot dir
que li diguem el cost, perquè no estam parlant de la implantació
d’una policia, estam parlant d’una llei de la creació que com bé
ha dit la Sra. Sureda, pot estar deu anys a implantar-se.
Naturalment açò no té res a veure amb allò que vostè ens ha
parlat dels agraïments o reconeixement als cossos policials que
ens hi podem afegir. No té res a veure, afecta un altre tema
substancial, afecta l’autogovern de la nostra terra. Per a
nosaltres la policia de les Illes Balears és cabdal i així ho vàrem
defensar en la redacció de l’Estatut per a l’autogovern de la
nostra terra. Ens hagués agradat molt, Sr. Costa, que un
d’aquests dos avantprojectes de llei, elaborats pel Govern de les
Illes Balears, hagués circulat, l’haguéssim debatut i haguéssim
tengut aquest marc que vostè ens demanava fa un moment per
fixar les nostres posicions, que no són coincidents, però ens
haurien permès avançar.
Nosaltres no ens desdirem d’allò que creim. Hem defensat
sempre les necessitats de la policia de les Illes Balears, ja dic,
com una peça fonamental dins el nostre autogovern i no
renunciam a defensar-ho. Ho vàrem defensar en la redacció de
l’Estatut, ho vàrem defensar quan vàrem signar conjuntament
amb vostès i Unió Mallorquina el pacte de govern. Ho hem
defensat en aquesta cambra mitjançant propostes de resolució.
Ho hem defensat també en el si del Govern. És evident que
sense èxit. Però el nostre vot és coherent i no té res a veure amb
la campanya electoral, no s’equivoquin, ni en política de gestos.
Jo quan he dit que aquest vot seria purament testimonial és
perquè crec que no hi haurà temps material per tramitar-ho dins
aquesta cambra, però el que votam ara, hem demanat per activa
i per passiva que vengués com a iniciativa del Govern i no ha
arribat, i hagués estat el millor per a tots, li ho assegur, per a
tots.
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Nosaltres tenim un model diferent al seu, nosaltres advocam
per la substitució total de la policia nacional i de la Guàrdia
Civil. Ja sé que el Partit Popular no hi està d’acord, ho sé perquè
així ho varen dir durant la tramitació de l’Estatut. És el nostre
model, potser no és compartit per ningú més, és igual. Els
projectes de llei són per debatre, per discutir, hem perdut una
oportunitat i des del nostre grup parlamentari les oportunitats
perdudes per a l’autogovern ens fan mal.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Riudavets. Sr. Rodríguez.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo
agradezco el tono que ha tenido el portavoz del PSOE al
referirse a mi partido, porque ha valorado los pelos del Sr.
Rajoy o el humor del Sr. Bauzá y además nos ha calificado
como que venimos aquí a darle al Gobierno. Es que tenemos
posibilidades de darle al Gobierno y no lo hacemos. Mire, hoy,
viene una próxima ley que está más que justificado darle al
Gobierno y no lo hacemos por responsabilidad política, porque
por incumplimientos hay para darle al Gobierno. Pero no lo
haremos porque nos preocupa mucho más la importancia que
tiene para los ciudadanos de Baleares sus funcionarios públicos
que el talante de acuerdo y de pacto del Govern de les Illes
Balears. Por lo tanto, usted lo valore como quiera, pero ahí está
la trayectoria del Partido Popular para responder ante insultos,
con una mano tendida para poder mejorar las cosas.
Aquí nadie ha puesto en cuestión bajo ningún concepto ni la
actitud, ni el trabajo, ni la labor desarrollada por los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, ni por la policía local, lo
valoramos talmente. Otra cosa es lo que tenemos que decir, en
qué condiciones hacen su trabajo los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado. Si pedimos que venga la educación a
Baleares porque es mejor que se gestione aquí, si pedimos que
venga la sanidad a Baleares porque es mejor que se atienda aquí
a los enfermos y desde aquí se den soluciones, sii estamos
suspirando para que venga la justicia a Baleares, a ver si
tenemos una justicia más rápida y más eficaz; evidentemente
también queremos tener una policía autonómica y
complementaremos la labor de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado mejor que ahora; podremos cubrir mejor
las plantillas con personal de aquí, que entienda más a la gente
de aquí, que no haya tanta movilidad. En definitiva,
posibilidades de servir mejor a los ciudadanos.
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Y hay algo que me cuestiono mucho de ustedes y es una
cosa que habrá que consultar. Usted dice que fue el Partido
Socialista el que luchó mucho por la policía autonómica. Yo sé
que fue el Gobierno del Partido Popular el que impulsó y
negoció con el Estado y con nuestro partido el Estatuto de
Autonomía de las Islas Baleares. Y en Madrid desde la
oposición lo tenían muy fácil para decir a esto no, a esto y estos
(...), hicimos ver que era bueno para las Islas Baleares que
hubiera policía autonómica. Pero habrá que ver..., ya sabemos
qué pensaba usted antes, sabemos cómo se han comportado
ahora, que nos han engañado hasta siete veces en compromisos
adquiridos en esta cámara y fuera de esta cámara, hasta siete
veces nos han engañado, pero vamos a ver cómo se comportan
ustedes después de que esta ley sea admitida a trámite, qué
talante tienes ustedes con el espíritu de esta ley. Esta ley es un
grito, igual que el cuadro de Munch, un grito para decir basta ya
de ninguneo, basta ya de decir una cosa aquí y hacer lo contrario
al otro lado, por eso lo decimos ahora.
Y por último una reflexión que hizo usted: ¿cuál es el coste
de esta ley? Pues mire, el Partido Popular quiere que esta ley les
cueste a los ciudadanos de Baleares lo que les cuesta a los de
Euskadi, lo que les cuesta a los de Cataluña y lo que les cuesta
a los de Navarra, cero pesetas. Si la policía autónoma de
Euskadi, si la policía autónoma de Cataluña, si la policía foral
de Navarra la paga el Estado, ¿que cree usted que la de aquí la
tienen que pagar los ciudadanos de Baleares con un impuesto
más? ¡De ninguna manera! Nosotros defendemos y
defenderemos siempre que esta policía tenga la misma
financiación que las tres existentes. Vamos a ver si el PSOE
mantiene esta postura o defiende otra.
Gracias, Sra. Presidenta. Y adelante, señores de Unió
Mallorquina, porque creo que su proposición no de ley es muy
oportuna para poner en evidencia quién cree en la autonomía y
quién no. Gracias.
(Aldarull a la sala)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Pels grups que han intervengut en
contra, Sr. Costa.
EL SR. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És
obvi, i abans ja havia estat expressat pel Govern, que l’acció
política del Govern la dirigeix el Govern i en determinades
matèries molt especialment. La matèria de què parlam en
aquests moments, que és la creació d’un cos d’una policia de les
Illes Balears, pareix obvi que liderar aquesta qüestió correspon
d’una forma clara al Govern de les Illes Balears, però amb dues
premisses essencials si no volem que això sigui un element de
divisió en lloc de reforçar el sentit de país amb què s’ha de
plantejar una policia de les Illes Balears. Ha estat plantejat tant
per part del Govern com per la meva intervenció, però com que
tenc la impressió que no ha estat entès, ho reiteraré.
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Primer de tot ha de ser una formulació oberta i participativa
cap a la societat, és un element bàsic perquè puguem crear una
policia de les Illes Balears. Primer requisit, el Govern
segurament hi ha treballat en diferents qüestions que ha realitzat
i pens que s’està fent feina des de l’Escola Balear
d’Administració Pública, etc., però dins aquest marc de debat no
hi ha estat; i després una altra qüestió que pens que és essencial
i que tampoc no s’ha realitzat i estic content de veure aquesta
voluntat de tenir ja una policia per part del Partit Popular, però
és necessari un model totalment consensuat entre les forces
polítiques de les Illes Balears. En cas contrari, no hi haurà un
model que pugui perdurar en el temps. I voldria que no hi
hagués cap dubte respecte del plantejament que fa el Grup
Socialista respecte que es vol una policia de les Illes Balears i
es vol desenvolupar l’Estatut d’Autonomia, aprovat per llei
orgànica.
Però clar, aquí tothom diu de passada el que vol. Jo he mirat,
fent cura del temps que tenia, de fer referència a la situació
econòmica d’on partim perquè es pugui entendre realment on
som. Probablement és un marc, l’actual, que ens ha de servir per
passar aquest cicle, que estic segur que el passarem, per poder
fer el plantejament definitiu de què algun dia físicament veiem
la policia que a tots ens agradaria tenir a les Illes Balears, però
no tenim la millor de les condicions polítiques ni econòmiques,
perdó econòmiques, per avui poder fer aquest plantejament tan
lleuger com almenys ha plantejat el portaveu del Partit Popular
Per tant, simplement des d’aquesta tribuna o des del
micròfon del Parlament i en nom del Grup Socialista el
compromís que durà feina, durà temps, però el compromís que
treballarem per redefinir el model policial a les Illes Balears
que, evidentment, passarà per redefinir-ho al conjunt del nostre
estat.
El Sr. Rodríguez ha fet alguna menció en referència al que
jo plantejava, dels dubtes que tenia, dels portaveus del Partit
Popular. No entraré a les referències que els líders nacionals han
fet referència del model policial que té el Partit Popular perquè
queden retratats en les declaracions dels líders nacionals del seu
mateix partit. Per tant, crec que amb això la posició de vostès
avui s’entén només en els termes que he plantejat, idò hi ha dos
grups: un que està dins el Govern, l’altre que hi va estar i va
signar el pacte de governabilitat i vostès han mirat de remenar
una mica el brou per...., però no ho han fet des de la coherència
política que el Grup Socialista li vol recomanar al Partit
Popular. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Costa. Acabat el debat aquesta presidència
demanarà a la Cambra si pren o no en consideració la proposició
de llei debatuda. Per tant, senyores diputades i senyors diputats
passam a votar.

Passam a votar. Votam.
Vots a favor, 37; vots en contra, 17.
Per tant, es pren en consideració la Proposició de llei RGE
núm. 3961/10, de policia de les Illes Balears.
V. Compareixença del conseller competent, per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 12551/09, relativa a l'eliminació dels residus en
els escorxadors (escrit RGE núm. 520/11, del Grup
Parlamentari Popular).
A continuació passam al cinquè punt de l’ordre del dia que
correspon a la compareixença del conseller competent per tal de
retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE
núm. 12551/09, relativa a eliminació dels residus en els
escorxadors, segons escrit RGE núm. 520/11, del Grup
Parlamentari Popular.
El Sr. Gaspar Oliver en nom del Grup Parlamentari Popular
té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, dia 2 de març del 2010, d’aquí a uns dies farà un any,
vàrem aprovar per unanimitat una proposició no de llei del
Partit Popular, una proposició no de llei transaccionada amb una
esmena del PSOE que instava el Govern a finançar el cost de la
inversió necessària per la correcta eliminació dels residus dels
escorxadors, així també com dels animals morts.
El Grup Parlamentari Popular, jo mateix, he fet preguntes a
ple i a comissió interessant-me pel compliment d’aquest acord
per saber quina solució es donava. Ara farà un any i no en
sabem res. És per això que hem demanat la compareixença del
conseller perquè doni compte del compliment de l’acord
d’aquesta proposició no de llei, però sobretot el que ens du a
demanar la seva compareixença, Sr. Moragues, no només és
l’incompliment de l’acord, sinó la constatació que el Govern no
té intenció de complir-lo, conclusió a la qual s’arriba quan
llegim les seves respostes a les meves preguntes.
Dia 27 de juliol del 2010, vostè, Sr. Moragues, em
contestava i em deia a plenari que hi havia una comissió, on hi
assistia també l’Ajuntament de Llucmajor, del Govern i del
Consell de Mallorca que veurien a principis de setembre i em
deia: “Quan hagin decidit quina és l’alternativa el Govern tal
com es va comprometre..., encomanar aquest parlament,
finançarà aquesta infraestructura”. Idò no, Sr. Moragues, sembla
que no van per aquí. Jo el vaig creure, però avui ja no el crec.
Vostès han canviat, avui no pensen igual.
He demanat la seva compareixença d’acord amb l’article
166 del Reglament perquè ho expliqui, perquè expliqui
l’incompliment de l’acord, perquè expliqui la intenció que té de
no complir-lo i, per què dic que no pensa complir l’acord que va
prendre aquest parlament per unanimitat?
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Miri, dia 2 de novembre del 2010 li vaig formular una sèrie
de preguntes amb solAlicitud de resposta oral en comissió,
preguntes que vaig tornar presentar per escrit abans que vostè
em contestàs d’acord amb l’article 159.3 del Reglament. Són
aquestes respostes per escrit que em duen a afirmar que el
Govern no té cap intenció de complir l’acord d’aquest parlament
que, per altra part, no és res nou.
Miri, una de les preguntes que li faig, diu: “Quin sistema és
el que proposa el Govern per eliminar els subproductes i restes
d’animals a Mallorca?” Dia 21 de gener em contesta dient “El
Consell de Mallorca és qui en té les competències, el consell és
qui triarà el sistema i el Govern li donarà suport econòmic dins
les seves possibilitats”. Li donarà suport econòmic dins les
seves possibilitats, això no és el que vàrem acordar, Sr.
Moragues.
La proposició no de llei, li ho record, diu: “Instar el Govern
a finançar el cost de la inversió necessària per a l’eliminació
dels residus i també dels animals morts”. Finançar el cost de la
inversió, Sr. Moragues, no donar suport econòmic dins de les
seves possibilitats. Dins de les seves possibilitats, què vol dir
això? Ho haurà d’explicar i ho haurà d’explicar molt bé.
Vostès varen presentar una esmena de substitució a la
proposició no de llei que instava el Govern a cercar el
finançament. Vostès instaven a cercar i després votaren a favor
de finançar la inversió i ho feren per indicació del president
Antich durant aquest debat per la pressió dels veïns afectats que
assistien al debat en aquest plenari i ara es desmarquen i diuen
que no és competència del Govern -que ho és, en part- i que
ajudaran dins les seves possibilitats.
Avui té -esper- la possibilitat de ratificar, té la possibilitat de
reafirmar el compromís del Govern de complir l’acord per
unanimitat d’aquest parlament. No vull pensar, esper la seva
resposta, que el seu vot a favor era un engany. El president, el
Sr. Antich, no només ha votat a favor, a més ha donat paraula
perquè va dir que tenia 2 milions d’euros reservats i que el
setembre del 2010 decidirien el sistema d’eliminació. Això ho
va dir el mes d’agost quan va anunciar la mesura provisional de
dur les reixes dels escorxadors a Lleida, després de la
manifestació dels veïns afectats que tancaren els accessos a la
granja de cucs de Llucmajor. El Sr. Antich, va anar a Capocorb
a entrevistar-se amb els afectats que esperen una solució, no
esperen que es riguin d’elles.
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He de recordar que a Balears anam per les excepcions de
l’article 24 del Reglament 1774/2002, de la Unió Europea, com
a zona remota per poder fer enterraments in situ. Estam per tant,
en la via de la excepcionalitat, estam en precari i és urgent donar
una solució definitiva. La Conselleria d’Agricultura ha de donar
una solució als ramaders i és per això que instam el Govern a
finançar el cost de la inversió perquè els productors no tenguin
un sobrecost, que no perdin més competitivitat.
Ja sé, Sr. Moragues, que el Partit Popular quan ha governat
no ha resolt el problema, ho sé i també sé -i vostè també- que el
Pacte del progrés tampoc no el va resoldre. Crec que aquesta
legislatura, pel que veig, tampoc no ho farà. Hem governat tots,
però en aquesta legislatura pens que s’ha produït un fet que no
havia passat abans i és que almanco ens hem posat tots d’acord,
consensuant un acord del qual esperam i reclamam el
compliment per part del Govern.
Pens que és urgent perquè aquesta solució provisional que
ha adoptat el Govern de transportar el subproductes animals a
Lleida és prou clara, ja són 300.000 euros que ha subvencionat
el Govern als escorxadors, 230 euros/tona és el que costa
transportar subproductes animals a Lleida, inclosos els 56 euros
de gestió de la planta.
Cregui’m que em dóna la impressió que el que volen és
llevar-se el tema de damunt i amb el traspàs de les competències
d’Agricultura al Consell de Mallorca li volen traspassar també
l’acord del Parlament, li volen traspassar el compromís. Si és
així, traspassin-li també el finançament, però ni això -crecfaran.
De totes maneres, Sr. Moragues, esper les seves
explicacions. Esper que em digui en quina situació estan, quin
és el problema, quina voluntat de compliment té avui el Govern.
M’agradaria que em digués si s’ha reunit la comissió en el mes
de setembre o quan s’ha reunit, què proposa el Govern, què
proposa el consell i a quin acord, en definitiva, han arribat.
Gràcies, Sra. Presidenta, perdó, Sr. President.
(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el Sr. Moragues.

I no és cert, Sr. Moragues, que les competències siguin del
Consell de Mallorca, hi ha una part que és competència del
Govern. Què me’n diu vostè del MER?, de qui són competència
els materials especificats de risc?, les medulAles els cervells? Els
perillosos són competències del Govern i Agricultura i
Ramaderia encara, i ho era fa un any, és competència del
Govern. Els ramaders a les seves granges -creguin-me, ja no
saben on fer el clot per enterrar els animals. La proposició no de
llei que presentàrem no només feia referència als subproductes
animals dels escorxadors, sinó que també era per resoldre
aquests altres problemes.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquí,
avui i ara més enllà del problema concret que planteja el
compliment de la proposició no de llei parlam efectivament del
sector ramader i de les solucions que les administracions
públiques han d’aportar per fer viable la seva continuïtat, a
hores d’ara amenaçada per molts de factors.
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El tema concret de l’eliminació de residus carnis és una de
les qüestions per resoldre, primer perquè és un sector amenaçat
per l’evolució dels preus dels cereals, ho hem vist últimament,
la (...) dels quals ha motivat un considerable increment dels
preus dels pinsos. A les Illes, per posar un exemple per saber de
què parlam, no som grans productors de cereals. L’any passat
només vàrem produir el 20% dels cereals que consumeixen tant
els animals com les persones a aquestes illes.
Segon, perquè una gestió fraccionada que significa per tant
un sobrecost afegit dels escorxadors..., aquesta gestió
fraccionada vull dir significa un sobrecost pels escorxadors.
Miri, a les Illes Balears hi ha 3.729 ramaders, 2.752 són de
Mallorca, anualment produeixen aproximadament 9.000 tones
de carn a totes les Balears, 7.200 tones d’animals sacrificats a
Mallorca. Si el Govern no contribuís a minvar el dèficit dels
escorxadors el sector ramader illenc no podria competir ni al
mercat interior. Per tant, ens cal redimensionar el nombre
d’escorxadors. És una assignatura també pendent que tenim i
que s’ha de resoldre el més prest possible. El tercer problema
que afecta el sector ramader són els problemes de
comercialització i distribució que tenen els productors carnis a
les Illes Balears.
Per què els he explicat això? Perquè convé no perdre de
vista la realitat del sector, el conjunt de la realitat del sector.
Podem posar pegats efectivament, però no resolem la situació,
sinó que l’apedaçarem. A més, el Govern no pot oblidar, no ha
d’oblidar la resta d’illes, no podem actuar només a Mallorca, ho
hem de fer a tot el territori en conjunt.
Per això, tot i que som conscients que els consells insulars
són els competents en el tractament de residus d’origen animal,
perquè així ho estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears -encara que el Sr. Olivar ho posa en dubte o ho ha posat
en dubte fa molt poc temps-, i també són els competents a l’hora
d’adequar les instalAlacions necessàries pel tractament correcte
d’aquestes deixalles aquest govern s’ha compromès a donar
suport a les administracions competents i així ho feim.
El Govern s’ha compromès a finançar el cost de la inversió
en el cas concret de Mallorca i si fa falta ho farem. Si fa falta ho
farem. Mantenim el mateix acord del mes de març. Entenem
que entre tots hem de donar una resposta satisfactòria i per
sempre a aquest problema que preocupa les administracions i
que tants de maldecaps ha generat als veïnats de Llucmajor.
D’acord amb la proposició no de llei aprovada per
unanimitat de la Cambra no ens hem aturat. Per tant, no estic en
absolut d’acord amb la intervenció del Sr. Oliver que diu que el
Govern no fa res. Sí, sí, el Govern ha donat compliment estricte
a la proposició no de llei. Estricte, Sr. Oliver.
El Govern ha continuat fent feina mentre arriba la solució
definitiva, hem mantingut reunions i contactes permanents amb
Medi Ambient del Consell de Mallorca, amb l’Ajuntament de
Palma, també òbviament amb els afectats directes de Llucmajor.
Ara mateix finançam -i vostè hi ha fet referència- una solució
provisional, el transport de residus dels escorxadors cap a la
península que coordina l’àrea d’Agricultura i que té un cost
mensual aproximat de 125.000 euros.

Vàrem procedir a la contractació urgent a l’empara de
l’article 97 de la Llei de contractes del sector públic de tres
empreses: la primera per a la recollida de residus a l’interior de
Mallorca, la segona per al transport cap a la península, i la
tercera per a l’eliminació d’aquests productes a Lleida.
Amb l’acord del Consell de Govern queda clar l’emergència
del transport de les deixalles d’origen animal fins a la planta de
Lleida. El termini de durada d’aquestes actuacions s’allargarà
-diu- fins dia 31 de desembre del 2001, en aquest termini, es diu
a aquest acord també, ha d’estar en funcionament la solució
definitiva a les exigències que estableix el Decret 21/2000, de
18 de febrer, d’aprovació definitiva del Pla director sectorial de
residus urbans a Mallorca relatiu al tractament de les deixalles
d’origen animal i dels residus sanitaris del grup II.
Fa deu anys que arrossegam aquest problema, més de deu
anys, Sr. Oliver; primer els subproductes carnis de les categories
II i III s’eliminaven mitjançant l’abocador que gestionava
EMAYA i a partir de l’abril de 2006 fins al setembre del 2010
a la planta de Llucmajor, en unes instalAlacions inapropiades.
Tots efectivament hi estam d’acord.
Parlam del voltant d’unes 4.000 tones l’any i s’ha de dir -ho
vull dir aquí- que ningú fins ara no havia fet res per
impossibilitar aquesta qüestió que tant preocupa ara al Sr.
Oliver. Encara que aquesta solució -en som conscients- és
provisional ha permès que des del setembre del 2010 i fins al
dia 31 de gener del 2011, per ser del tot exactes, s’hagin deixat
de processar a la planta de Llucmajor un total de 1.847,11 tones
de residus procedents dels escorxadors CARN ILLA, Matisa,
Ramaders Agrupats, escorxadors de Manacor i Escorxador
d’Inca.
Des del setembre, moment en què s’inicia el trasllat a la
península per processar-la, s’han enviat 580 tones de
l’escorxador de CARN ILLA, 867 tones de Matisa, 235 tones de
Ramaders Agrupats, 144 tones Escorxador de Manacor i 19 de
l’Escorxador d’Inca. Parlam, com els he dit abans, d’un total de
1.847 tones de residus carnis i una despesa que ara ja supera els
500.000 euros.
Senyores i senyors diputats, vull recordar una vegada més
que el problema de tractament de residus orgànics no és
solament un problema de la planta de cucs de Llucmajor, que
també ho és, sinó un problema generalitzat d’eliminació de tots
els residus animals morts i dels escorxadors de Mallorca,
fonamentalment, que és el que tractam avui matí, però també de
Menorca i d’Eivissa i el Govern, això, no ho ha d’oblidar com
he dit abans.
A més a més, però, des de l’inici de la crisi de les vaques
boges, gener del 2001, els residus de categoria I -vostè també en
feia referència, Sr. Oliver- han estat sotmesos a un procés de
congelació per enviar-los a la planta de Lleida on ara duim
també els residus de categories II i III.
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A tall d’exemple els diré que CARNILLA, SA produeix
anualment aproximadament 270 tones de residus de categoria I
i 1.400 tones de residus de categories II i III. En conjunt a
Mallorca es produeixen devers -com he dit- unes 4.000 tones de
residus/any de les quals, aproximadament també, 500 tones
corresponen a residus de la categoria I, que són aquests residus
als quals ha fet referència que eren competència, la seva
eliminació, de la Conselleria d’Agricultura.
Què els vull dir amb això? Que no és la primera vegada que
aquest govern adopta mesures respecte a aquesta qüestió.
Ajudam els ramaders i els escorxadors perquè puguin assumir
aquest sobrecost produït per la manca d’instalAlacions per tractar
aquest material i la consegüent necessitat d’emmagatzemar-lo
i transportar-lo a plantes autoritzades a la península. Per açò el
Govern ha atorgat indemnitzacions als set escorxadors de les
Illes Balears, a tots els escorxadors de les Illes Balears, per
palAliar els costos derivats de l’emmagatzemament, el transport
i la destrucció dels materials específics de risc, açò que
coneixem com a MER, a les plantes autoritzades a la península.
La quantia de la subvenció es dóna, com és natural, segons el
nombre de quilograms de MER generats. Entre 2007 i setembre
de 2010 hem atorgat ajuts significatius, més 1.400.000 euros
destinats a palAliar el sobrecost que es deriva de la gestió de
residus MER.
A Eivissa, com a Mallorca, no hi ha plantes autoritzades per
tractar aquest tipus de material, i açò implica un cost addicional.
I a Menorca els escorxadors de Maó i de Ciutadella, tot i que
varen adaptar el forn incinerador a les condicions d’incineració
exigides per als MER, també hi ha un cost addicional a la seva
activitat. Les instalAlacions no estan especialment dissenyades
per cremar aquest tipus de productes i, a més, són de dimensions
molt reduïdes, i a açò s’ha de sumar un alt cost de manipulació
del producte.
Hem d’aportar una solució general a un problema que, com
he dit, ve d’enrere i que respon a un creixement accelerat que no
ha anat acompanyat de l’actualització de les instalAlacions
existents. El Consell de Mallorca anunciarà, fent ús de les seves
competències, la solució definitiva en les properes setmanes;
mentrestant el Govern continua fent la feina que li pertoca en les
seves competències, mantenint, a més, el compromís adoptat de
finançar les futures instalAlacions. Una vegada presentat el
projecte, conegut el projecte, ens quedaran per resoldre,
evidentment, interrogants que en aquest moment no podem
desvetllar. Abans de donar el vistiplau definitiu haurem
d’avaluar la repercussió que tendrà en els productors, perquè
com els he dit al començament de la meva intervenció estem
preocupats pel sector, no pot ser d’altra manera. No volem posar
entrebancs, Sr. Oliver, ni un, a la solució que plantegi el consell
insular en el seu moment ni al compliment d’aquesta moció que
ens ocupa avui matí, i com no pot ser d’una altra manera
analitzarem, com dic, conjuntament amb el consell insular les
repercussions que pot tenir sobre el medi ambient i la salut.
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En tot cas la solució definitiva està en camí i aquest govern
ha donat una resposta als residus carnis procedents dels
escorxadors, la primera vegada que un govern de la comunitat
autònoma resol, encara que sigui provisionalment, aquesta
qüestió. Gràcies, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Moragues. Sr. Gaspar Oliver, per favor,
en torn de rèplica.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sr. President. La solució definitiva està en camí.
Quan hi haurà aquesta solució definitiva, Sr. Moragues?, quan
vostè hagi transferit les competències en agricultura al consell
insular, que ja ens haurem llevat el problema de damunt? Això
és el que vostè està perseguint sense finançar aquesta inversió
al consell insular?
Quan tendrà el problema resolt, Sr. Moragues? No em basta
que vostè em digui “està en camí”. Crec que quan vàrem
presentar la proposició no de llei el Partit Popular vàrem ser
molt generosos, no vàrem posar termini, no vàrem posar
termini; ni tan sols vàrem dir quin sistema havien d’elegir,
conscients que vostès són els que governen i vostès són els que
han de decidir, conjuntament amb el consell insular, perquè
tenen competències compartides, Sr. Moragues, tenen
competències compartides. No vengui aquí a dir mentides
perquè tenen competències compartides, i conjuntament amb el
consell insular aqueixa comissió a què vostè ha fet referència,
que no m’ha dit si s’havia tornat a reunir o no, a la qual també
convidaven l’Ajuntament de Llucmajor, vostè m’ha dit en
pregunta oral en aquest plenari que quan hagin decidit Govern
i consell insular ho finançaran. Crec que és correcte; quan hagin
decidit, perquè si el Govern ha de finançar aquesta inversió
supòs que alguna cosa tendrà a dir el Govern, supòs que podrà
decidir o compartir, almanco, la decisió, prendre un acord per
veure quin sistema és el millor.
Miri, vostè també aquí em parla de la problemàtica que
afecta els ramaders. És cert, no és el moment perquè, la seva
compareixença, jo no l’he solAlicitada per a això. Però, miri, és
cert, aquesta proposició no de llei també venia, i l’acord ve, per
solucionar i donar una ajuda als ramaders, i és per això que a
una de les preguntes que vostè em diu que és competència del
Govern jo li demanava, perquè ho vaig demanar a la proposició
no de llei, era de l’opinió, i ho continuu essent, que al pagès no
se li ha de cobrar dins el preu una taxa per l’amortització de la
inversió perquè no perdi competitivitat. Bé, idò jo crec que la
competència en ramaderia és del Govern, jo crec que és vostè
que ha de decidir si al pagès, al ramader en aquest cas, se li ha
de fer pagar una taxa per amortització o no. De qui és
competència en aquests moments? La competència és del
Govern.
I bé, si el Govern no té competència sobre aquest tema,
sobre els perillosos, per què ha subvencionat amb 300.000 euros
els escorxadors? I ara el Sr. Moragues aquí es reafirma però
també deixa un dubte enlaire. Em diu que ha complit
estrictament l’acord. No el veig, vostè no ha complit l’acord. Fa
un any i encara no sabem quin sistema triaran o quin sistema
estan mirant. Em diu que la solució està en camí, però no em
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digui que han complit l’acord estrictament, i menys quan em diu
que, bé, que si fa falta ho faran, que si fa falta finançaran. Com
quedam?
Estam en una situació provisional que és la que va anunciar
i va decidir el president Antich. Miri, jo no m’ho invent. El mes
d’agost el president Antich es va comprometre, i si jo parl de
Llucmajor és perquè es va comprometre amb els afectats de
Llucmajor, i va ser el president Antich que va dir que el
setembre decidirien i hi hauria la solució definitiva. Ara em
passa al desembre del 2011, però el Sr. Antich, el president, va
donar paraula que estaria el mes de setembre al batle de
Llucmajor i a mi mateix, Sr. Moragues, a mi mateix, i no tenia
cap necessitat ni una el president Antich de telefonar-me i dirme que el setembre estaria arreglat; cap necessitat no tenia, però
ho ha incomplit, i vostès estan incomplint aquest pacte.
Miri, el Govern ha de dir clarament si vol complir o no vol
complir, si finançarà la inversió, finançar, Sr. Moragues, no
donar una subvenció, finançar. No, no, però a mi m’agradaria
que m’ho digués ben clar i no deixant cap ombra de dubte.
Miri, Sr. Moragues, jo no el puc creure, i no crec que ningú
d’aquí dins el pugui creure. Diu que han complit estrictament
l’acord i em diu que la solució definitiva està en camí. Li
deman: m’ho pot explicar un poc més?, em pot dir quina és
almanco aquesta situació que estan..., el sistema que estan
estudiant en aquest moment? Em pot donar alguna excusa, em
pot donar alguna explicació perquè almanco el puguem creure
i puguem tenir una mica d’esperança, molt poca, que això
almenys ho podran complir? Si vostè no em diu ni tan sols el
sistema que estan qüestionant en aquest moment, que estan
estudiant, cregui’m, Sr. Moragues, que jo me n’he d’anar
d’aquesta tribuna i crec que vostè no em podrà convèncer.
M’agradaria que sí; contràriament no em podrà convèncer que
es resoldran aquests temes, estic ben convençut que vostès no
ho faran i volen traspassar el problema quan transfereixin les
competències al Consell de Mallorca. Gràcies.
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Oliver.
(Aldarull a la sala)
En torn de contrarèplica el Sr. Moragues té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Oliver, no hi ha pitjor sord
que el que no vulgui escoltar, que vostè acaba de fer una
demostració d’aquesta..., de la contundència d’aquesta dita.
(Petit aldarull a la sala)

Miri, jo he dit que efectivament el Govern finançarà, en el
moment que el consell insular, que és el competent, i vostè (...)
problemes competencials, és a dir, jo crec que vostè no ho té
clar; bé, crec que sí ho té, realment permeti’m que açò és una
broma, jo crec que ho té clar però evidentment amb el joc
parlamentari s’aferra a aquesta qüestió, miri, però si hem de ser
seriosos hem de ser seriosos. Aquesta és una competència que
només pot resoldre el consell insular. Qui ha de decidir com,
quan i on és el consell insular, i nosaltres, tal com es va aprovar
en aquest parlament, quan estigui decidit com, quan i on,
nosaltres pagarem, però encara en aquests moments no sabem
què.
Vostè em demana “el Govern què diu d’açò”? El Govern
finançarà el que faci falta, és que no puc dir res més, perquè açò
és el compliment, efectivament, d’açò, perquè, clar, el
compliment que vostè diu de la moció, que diu que és un
incompliment permanent, diu: “El Parlament insta el Govern a
continuar les accions empreses...
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
...i a finançar el cost...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Oliver...
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
...de la inversió”; jo ho tenc aquí, jo ho tenc aquí apuntant:
“El Parlament insta el Govern a continuar les accions empreses
i a finançar el cost d’inversió”. Efectivament nosaltres ho farem
quan sigui el moment, perquè naturalment dins aquesta noacceptació del món de les competències en aquesta comunitat
autònoma, que sé que és molt complicat i que naturalment
també sé que el Partit Popular en aquest moment s’està
replantejant si les competències han d’estar així com estan a
l’Estatut o no, però açò és un altre debat, qui és competent i qui
ha arribat ja a concretar quina solució tècnica donarà és el
consell insular, que serà ell, òbviament, que ha de decidir el
moment en què ho vol fer públic. Crec recordar que vostè és
conseller del consell insular, per tant, a la institució competent
de la qual vostè forma part, faci alguna pregunta i demani-ho.
No sé si vostè ho és o no però, si no, els seus companys d’escó.
Demani-ho, perquè açò és ben igual que si vostè em demanés a
mi incompliments de l’Ajuntament de Palma. Escolti, cada
institució ha de donar la resposta als seus problemes.
Nosaltres, complint estrictament, més que estrictament, eh?,
li explicaré per què, més que estrictament els termes de la
proposició no de llei no ens hem conformat a dir: “Escolti, quan
el consell insular ho tengui decidit i ho presenti nosaltres ho
finançarem”, que açò és el mandat parlamentari. No, no, hem fet
més cosa. Efectivament, quan el president es va comprometre
que el mes de setembre hi hauria una proposta de solució i no es
va donar, hem donat una solució provisional, cosa que, torn
repetir, no ha fet cap govern mai. Hem retirat ja..., ens hem
endut..., des del mes de setembre no s’ha tirat un residu més
dels escorxadors, que en aquest cas hi ha l’actuació, és el que
justifica l’actuació de la Conselleria d’Agricultura, perquè com
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he dit abans estem preocupats pel sector productiu, i aquí és la
justificació per la qual nosaltres actuam.
I des del mes de setembre, des que el president li va
telefonar, a vostè, no hem tirat un residu procedent dels
escorxadors més, quasi 2.000 tones en els quatre mesos que
duim, i açò ho feim en compliment precisament de les paraules
del president; esperant que vengui la solució definitiva que ha
de donar la institució competent el Govern ha posat en marxa,
cosa que no havia passat mai, ho torn repetir perquè és que
sembla que ens oblidam de les coses, hem donat una solució
provisional que elimina una part importantíssima del problema
originat en aquella planta de cria de cucs per a esca. És així, Sr.
Oliver, açò és el que passa.
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VI. Compareixença del conseller competent, per tal de
retre compte del compliment de la Moció RGE núm.
14003/09, relativa a materialització del pacte local (escrit
RGE núm. 521/11, del Grup Parlamentari Popular).
Seguidament passam al sisè punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença del conseller o la consellera
competent per tal de retre compte del compliment de la moció
RGE núm. 14003/09, relativa a materialització del pacte local,
segons escrit 521/11 del Grup Parlamentari Popular.
En nom del Grup Parlamentari Popular el Sr. Rodríguez té
la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Nosaltres, com dic, el Govern esperarà les setmanes que
facin falta fins que el consell insular hagi decidit quina és la
solució tècnica, que em consta que ja s’ha decidit i que en
aquests moments té alguns problemes de caràcter jurídic i de
caràcter mediambiental per poder-ho presentar; una vegada que
s’hagi resolt i sapiguem què costarà i de quina manera
repercutirà en els preus dels productors i en els preus dels
escorxadors, després es decidirà, seguint allò que la proposició
no de llei aprovada per unanimitat diu, quina és la participació
pressupostària que ha de tenir el Govern.
Però miri, Sr. Oliver, jo entenc que estam en un moment on
aquí tothom ha d’insultar els altres dient que són mentiders, que
no compleixen i tal, perquè estam a molt poques setmanes de les
eleccions, però si alguna proposició no de llei s’ha complit aquí,
en contra dels governs que vostè estava en aquells moments,
que nosaltres dos crec que som els més veterans d’aquesta
cambra, va implantar el vicepresident Huguet en aquell moment
dient que les proposicions no de llei eren recados a la madre
superiora, que em va quedar clavat -d’açò fa més de vint anys
que ho vaig sentir aquí dintre-, que van ser vostès que ho van
posar en marxa, és a dir, els incompliments de les proposicions
no de llei duien aquí llarguíssima tradició; idò en contra de la
doctrina del Partit Popular, que pensava que les proposicions no
de llei eren recados a la madre superiora, aquest conseller que
els parla, molt respectuós amb les decisions del Parlament, fa un
estricte compliment de la proposició més enllà del que la
mateixa lletra diu, perquè hem posat solucions provisionals
esperant la solució definitiva que vindrà de la institució que té
les competències.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados.
Vengo, Sra. Consellera, sin ninguna actitud violenta, como
ninguno de mis compañeros, no tenemos violencia, tenemos
ansia de debate, de contrastar ideas, de dialogar y de
contraponer posiciones unos a otros.
En el discurso de investidura del Sr. Antich el día 3 de julio
dijo, hizo una exposición, hizo una gran declaración de lo que
iba a ser la legislatura actual, 2007-2011, dijo: “Otro gran tema
en política institucional del que nos tendremos que ocupar será
el de los ayuntamientos. Ahora ha llegado la hora de acometer
un debate pendiente y aplazado una legislatura, última, la otra,
sobre el municipalismo. Desde los primeros momentos de la
democracia todos nos hemos llenado la boca defendiendo los
gobiernos locales o glosando las excelencias de la democracia
local, pero siempre hemos tenido alguna necesidad previa antes
de encarar este debate. Ahora ya no tenemos excusa; los
ayuntamientos, y lo han demostrado por la vía de los hechos,
han afrontado los nuevos retos y las nuevas demandas de
servicios, nuevas necesidades derivadas de las nuevas realidades
sociales como pueden ser la integración de inmigrantes, el
envejecimiento de la población, la emancipación de los jóvenes,
la deslocalización, la vivienda, la falta de civismo o la
seguridad. Son ellos, los municipios, los primeros que reciben
estas demandas y son ellos los primeros que dan respuesta
ejerciendo lo que los ayuntamientos son, la administración
ordinaria del territorio, por tanto la más próxima a los
ciudadanos. Para encara esta situación proponemos un pacto
local que dé a los ayuntamientos disponibilidad económica
suficiente para atender el gasto de estos servicios consolidados
no vinculados a sus obligaciones competenciales, así como no
nos cansaremos de decir que nuestra política es una política de
proximidad. Este debe ser el momento de los gobiernos
locales.”

Gràcies, Sr. Conseller.
Este compromiso del president no era aislado. Otra vez hoy
volvemos a recurrir a un documento que fue origen yo no sé si
de todos los males para ustedes o de todas las virtudes, pero la
verdad es que fue el documento que posibilitó que el Sr. Antich
sea hoy presidente de la comunidad autónoma, l’Acord subscrit
per a l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes
Balears, que en una de sus primeras páginas, en el desarrollo
del Estatuto de Autonomía, dice que “hay que dar un impulso a
un pacto local para dotar de competencias y recursos que el
nuevo estatuto reconoce a los gobiernos locales; la lealtad
institucional entre las diferentes administraciones será una
constante de acción de govern de los partidos firmantes de este
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acuerdo, muy especialmente en su relación con los
ayuntamientos de las Islas Baleares”.
Por lo tanto los dos consellers que en la actual legislatura
han tenido competencias en administraciones públicas, es decir,
el de Presidencia anteriormente así como usted a partir de ser
nombrada como consellera de Innovación, Interior y Justicia,
han venido comprometiéndose en materia de pacto local que,
como he dicho anteriormente, recoge el incumplido Acord per
a l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears,
anunciado expresamente su compromiso por el Sr. Antich en su
discurso de investidura, y que también la actual consellera de
Innovación ratificó en este mismo pleno el 27 de octubre del
2009, que es lo que hace que hoy estemos aquí pidiéndole su
comparecencia para ve cómo se ha desarrollado este tema.
El 28 de agosto del 2009 el Consell de Govern aprobó un
protocolo general de colaboración entre el ejecutivo y la FELIB
para desarrollar el pacto local. El 24 de octubre del 2009 el
Govern y la FELIB crearon una comisión de trabajo para la
evaluación del estatuto de autonomía local, es decir, desde que
en 2007 se anuncia que sería ésta la legislatura del pacto local,
hasta ahora, cuatro años después, en el 2011 en que nos
encontramos, hemos constatado que no ha habido ningún
avance en el pacto local. Por eso estamos aquí, para pedir
explicaciones al Govern.
¿Qué es lo que ha hecho el ejecutivo del Sr. Antich esta
legislatura para materializar este pacto? Pues bien, vemos que
su gran compromiso de plasma en documentos incumplidos.
Primer incumplimiento, el reflejado en el Acord per a
l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes Balears;
acabará esta legislatura sin haber acordado un pacto local, por
lo tanto éste es un incumplimiento grave y flagrante que el Sr.
Antich hace con los ciudadanos de las Islas Baleares y con este
parlamento. Segundo incumplimiento, el compromiso del
presidente, que él anuncia como plan estratégico a desarrollar
esta legislatura en su discurso de investidura y recibe el respaldo
de todos los consellers como una materia a desarrollar para que
los municipios puedan cumplir su misión.
En la pasada legislatura, en materia de régimen local y sin
tantas declaraciones rimbombantes, fuimos capaces de dar un
paso de gigante en la relación de la administración autonómica
con los municipios: se aprobó la Ley 6/2005, de 3 de junio, de
coordinación de las policías locales de las Islas Baleares. Se
aprobó la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de
régimen local de las Islas Baleares. Se aprobó la Ley 23/2006,
de capitalidad de la ciudad de Palma. Se firmó el convenio
plurianual con los municipios para financiar el 75% del coste de
los policías locales que ustedes también han hecho prorrogando
hasta este año 2011, según parecer ser. Se aprobó el Decreto
63/2007, de 25 de mayo, regulador del sistema de
compensaciones económicas destinado a los municipios y a las
entidades locales menores de las Islas Baleares, que abona el
sueldo, las retribuciones para que (...) su cargo a los alcaldes o
a una persona con dedicación exclusiva para cada municipio de
menos de 5.000 habitantes. I se fijó en la ley el porcentaje del
0,7 como importe destinado de corporación local. Esto, sin
tantas declaraciones, sí que es un pacto local, es atribuir
competencias y recursos a los municipios para que lo destinen
a aquello que es obligatorio y que tienen que hacer, en el 0,7 a
libre disposición. Por lo tanto, creo que es importante esto.

Ustedes por lo contrario lo que hacen es como siempre,
constituyen una comisión mixta de pacto local donde están
representados el Govern, los consells y la FELIB. ¿Con qué
resultados? Espero que usted me lo diga ahora y que estaré yo
equivocado en lo que voy a decirle, yo rectificaré. Este pacto
local tiene por objetivo definir los servicios obligatorios de los
municipios, cuantificar los no obligatorios que vienen prestando
y el importe de los mismos y acordar, por supuesto, como se
financian estos servicios propios que prestan los municipios. Ya
de siempre el Govern desde el principio reconoce que al menos
el 35% de las prestaciones que hacen los municipios son
impropias o que pertenecen a otra administración.
Hasta hoy, en estos cuatro años, se han constituido tres
mesas de trabajo, de educación, de sanidad y de servicios
sociales, y quedan pendiente de constitución porque no han
tenido tiempo para hacerlo en cuatro años la de temas de
emergencia y la de turismo. Sólo en una mesa, en la educación,
han sido capaces de realizar un convenio marco, que todavía no
han subscrito los municipios, lo han subscrito los organizadores,
fijando cuales son los gastos de mantenimiento de las
instituciones educativas, los colegios públicos que corresponden
al municipio y los que corresponden a la conselleria. La mesa de
sanidad continúa trabajando el documento sin haber ninguna
(...), la mesa de asuntos sociales tiene los servicios ocupados, se
ve que la consellera no ha podido avanzar en el tema este de
servicios sociales, ni se entera que la estoy aludiendo, pero es
igual, nosotros seguimos haciendo el discurso que toca.
El pacto local, por lo tanto, ... como he dicho anteriormente,
queda por constituirse la mesa de turismo y de emergencias. El
pacto local, que con tanto bombo ustedes proclamaron, a día de
hoy sólo ha servido para definir cuales son los trabajos de
mantenimiento en los colegios públicos. Para este viaje, a lo
mejor, no hacían falta tantas alforjas, pero bueno, vamos a darlo
por bueno porque todo sea bienvenido. En definitiva, el
compromiso que adquirieron en esta cámara, usted, Sra.
Consellera, de que antes de diciembre del 2010, estamos en
febrero, al final de legislatura y en el segundo mes, estaría el
protocolo general de colaboración que fija el marco general y la
metodología para el desarrollo de un pacto local para las Islas
Baleares nos encontramos casi, por no decir salvo que usted nos
dé una contestación convincente, en una legislatura perdida para
el pacto local y el municipalismo por el Govern que surgió del
acuerdo para la estabilidad política y el futuro sostenible de las
Islas Baleares, pero lo que pasa es una cosa, antes hemos visto
ya un acuerdo incumplido, ahora vemos otro, este acuerdo, este
acord, no fue por la estabilidad política y el futuro sostenible
de las Islas Baleares, fue un pacto, como siempre hemos
definido, anti Partido Popular. Espero su respuesta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera Costa, té la paraula
per un temps de deu minuts.
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Rodríguez, vostè des del principi fins al final ha
començat fent afirmacions rotundament falses que jo ara esper
desgranar en la meva intervenció perquè li quedi a vostè clar, i
seria bo abans, per un principi de prudència, saber què s’ha fet,
si no vol esperar la meva intervenció com a mínim podia
consultar altres institucions que han fet molta feina per al
desenvolupament del pacte local, ja no només la comissió
creada sinó la mateixa FELIB, tots els ajuntaments, consells
insulars, etc., però anem per parts, tots els punts de la proposició
de la moció que es va aprovar en el seu dia tots i cada un dels
punts estan perfectament complerts i li’n retré comptes.
El primer punt, el marc del protocol de colAlaboració es va
firmar ara fa més d’un any per aquest govern amb la FELIB. No
només es va firmar el protocol sinó que des del dia 4 de juny de
l’any passat està formada, està constituïda la comissió per
l’Estatut d’autonomia local presidida per jo mateixa, tal i com
preveu el protocol de colAlaboració entre el Govern i la FELIB.
I d’acord amb què disposa aquest protocol la comissió està
integrada per set vocals representants de l’administració de la
comunitat autònoma i set vocals en representació de la FELIB.
En aquest cas també es va incorporar a darrera hora una
representació dels consells insulars perquè, evidentment,
enteníem que era imprescindible que formassin part d’aquesta
comissió per l’Estatut d’autonomia local.
Dins la metodologia de feina aprovada per la comissió es va
constituir una primera mesa de treball, anomenada Mesa de
Competències, la qual té com a tasca fonamental determinar,
com vostè molt bé deia, el marc competencial dels municipis de
les Illes en el marc de l’Estatut d’Autonomia i la Llei municipal
i de règim local de les Illes Balears. La Mesa de Competències
es va crear per acord de la comissió de dia 21 de juliol de 2010
i es va constituir, va iniciar les seves tasques el 17 de setembre.
Jo crec que seria bo no menysprear ni ridiculitzar les feines que
s’han fet en aquestes meses de competències perquè li puc
assegurar que no només des d’un punt de vista polític sinó
també tècnic es fa una feinada, unes meses i unes comissions
que es reuneixen setmanalment, unes altres quinzenalment, amb
tècnics, funcionaris i responsables polítics de les conselleries
d’Educació, de Salut i de Serveis Socials que, com dic, han fet
una feinada i que bona part d’aquesta feina ha tengut ja els seus
fruits com li explicaré ara.
En aquesta mesa, segons la matèria que és objecte d’estudi
en cada moment, es convoquen a altres representants del
Govern o dels consells en funció de qui tengui les competències
en la matèria que s’ha de tractar. Igualment, en determinats
casos, a causa de la complexitat tècnica de les matèries que ha
de tractar la mesa, s’han realitzat reunions de tècnics a diverses
institucions per aclarir la distribució competencial, especialment
des del punt de vista de les competències municipals. Fins a dia
d’avui la mesa ha estudiat les competències en matèria, com
deia abans, d’educació, serveis socials i salut, i això que pot
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semblar una cosa senzilla i sense importància, com vostè sap,
Sr. Rodríguez, per als municipis, per als ajuntaments té una
importància vital. En matèria d’educació es pot destacar la
redacció d’un model de conveni o un conveni, que ja ha estat
aprovat pel Consell de Govern fa poques setmanes, un conveni
de colAlaboració entre la Conselleria d’Educació del Govern de
les Illes i els ajuntaments, per dur a terme treballs de
conservació, manteniment i millora dels centres de segon cicle
d’educació infantil i d’educació primària de les Illes Balears.
En matèria de salut també podem destacar que està ja
enllestit un model de conveni, de colAlaboració entre els
ajuntaments de les Illes i el Servei de Salut de les Illes Balears
per a la prestació de serveis sanitaris d’atenció primària. Aquest
model de conveni està tancat, pendent en aquests moments de
la seva tramitació i de la seva aprovació pel Consell de Govern.
Per tant, la feina està feta, el document està tancat, i si vostè no
em creu a mi, si no creu al Govern, ho pot comprovar a la
Federació d’Entitats Locals de les Illes, en els municipis on hi
ha representació de tots els colors, en els diferents municipis de
les nostres illes on tots han fet molta feina perquè aquests
convenis i aquesta determinació de competències arribin a bon
port. La intenció és que del treball d’aquesta mesa de
competències es pugui elaborar un document final on es recullin
l’abast i el contingut concret de les respectives obligacions de
les administracions públiques implicades en totes les
competències.
Quant al segon punt de la proposta, que deia que el
Parlament insta el Govern a dotar la comissió esmentada
anteriorment de recursos humans i econòmics adients, dir-li que
la comissió s’ha configurat com un òrgan de caràcter i
composició predominantment polítics i que d’acord amb què
disposa el protocol es reuneix, com li deia, setmanalment. La
Mesa de Competències té un caràcter més tècnic i, com ja he
explicat més amunt, es convoquen a les sessions tècnics tant del
Govern com dels consells o dels ajuntaments, en funció de les
matèries que es tracten. Ni els membres de la comissió ni els de
la mesa tècnica tenen assignada cap dieta, les úniques despeses
que es preveuen actualment són les dels desplaçaments dels
membres que vénen d’altres illes, i no pel fet que no tenguin
assignades dietes li puc assegurar que fins ara i en aquest darrer
any han fet una feinada perquè avui en dia ja tenim fruits
d’aquestes reunions setmanals que entre tècnics de les diferents
conselleries -repetesc, d’Educació, de Salut i d’Afers Socialsamb els de la Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia hem
pogut tancar ja dos convenis de colAlaboració.
Quant al tercer punt, que el Parlament insta el Govern a
impulsar la tercera descentralització de les seves competències
a municipis així com afavorir els acords perquè els consells
insulars puguin també delegar competències als municipis de les
que han estat transferides pel Govern en el marc del protocol
general de colAlaboració que abans parlàvem, tota aquesta feina
es realitza per fer efectiu un vertader i realista pacte local que
suposi la realització efectiva de la tercera descentralització, per
això està previst que la segona mesa de treball que es
constitueixi sigui la del finançament que tendrà com a tasca
l’estudi del cost de les competències que s’atribueixen als
ajuntaments en tot aquest procés així com les que, de fet, ja
s’estan assumint i realitzant.
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L’últim punt de la proposta, que deia que el Parlament insti
el Govern a fixar un calendari a desenvolupar abans d’acabar
desembre de 2010 per fer efectiu el protocol de colAlaboració,
això ja està fet i aprovat. Es va aprovar, per comissió en sessió
d’11 de febrer, la llista de les competències municipals que
seran objecte d’anàlisi per la comissió exposades a la ponència
Autonomia i competències locals que va aprovar l’assemblea
general de la FELIB el 26 de març de l’any passat i després
aprovat per consell executiu de 24 de gener d’enguany.
Per tant, l’objectiu es fer feina en cadascuna amb l’agilitat
que ens és possible atès el divers grau de complexitat de cada
una i sobretot el panorama competencial existent en aquests
moments que moltes vegades resulta difícil d’interpretar en
algunes matèries perquè, com li dic, han donat molts bons
resultats les reunions i les comissions que fins ara han funcionat
amb una total unanimitat de criteris i on estan representades
totes les institucions, ajuntaments, consells i Govern.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Costa. Sr. Rodríguez, té la paraula per un
temps de cinc minuts.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÀ:
Para ratificar que no venimos violentos le diré algo que
seguro que le gustará aunque no muy poético hoy no está el
Pleno, pero voy a decirle que en esta vida fugaz nada es verdad
ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira.
Y para usted el color del cristal ha de ser muy opaco para no ver
la realidad, Sra. Costa. Tiene usted discurso, tiene usted un buen
discurso, le faltan realizaciones.
Mire la cara, en este pleno hay concejales y alcaldes, la cara
de algunos de estos miembros de este pleno cuando usted decía
que se han producido avances y que hemos resuelto muchas
cosas del Pacto local, de algunos concejales y de algunos
alcaldes era un poema, usted no lo veía, pero era un poema, yo
sí que lo he visto. No ha habido ningún avance en nada, Sra.
Consellera. Usted me ha ratificado en su discurso que
efectivamente sólo en la Mesa de Educación han llegado a un
protocolo que ha aprobado el Gobierno y la FELIB, el Gobierno
y la FELIB, ningún municipio todavía, sobre el mantenimiento
de los colegios, sólo ese protocolo. Yo es lo que he dicho
anteriormente. No hay nada en sanidad, no hay nada en
servicios sociales, no hay nada en turismo, no hay nada en
emergencias.

Usted me acaba de dar otra cuestión que es importante, la
mesa de financiación de los asuntos que no son propios de los
municipios que están suscribiendo es lo que más les importa a
los alcaldes y a los municipios, y todavía no se ha constituido.
Y viene usted aquí sacando pecho, cuatro años después que el
Sr. Antich dijera que era un compromiso de esta legislatura, de
que están a punto de llegar a acuerdos en sanidad, verá usted
como no llegan antes de que se disuelva esta cámara que ha
estado usted a punto de llegar a acuerdos en asuntos sociales,
verá usted como no llega a ningún acuerdo en asuntos sociales,
verá usted como no es capaz de traer aquí ninguna realización,
ningún acuerdo que sea y que se pueda trasladar en que los
municipios van a recibir ayuda para poder sufragar las
competencias impropias que están ejerciendo.
Mire, voy a decirle una cosa más, si pudiera usted hacer algo
para que los municipios pudieran cobrar la subvención del
convenio SOIB-corporaciones locales, de contractos a
trabajadores en paro, donde la conselleria subvenciona las
retribuciones de estos trabajadores de larga duración del año
2010, si usted pudiera solamente hacer que Trabajo pagase esta
cantidad que debe a los municipios del 2010, que han tenido que
abonar los municipios, o sea, a los municipios que no tienen
dinero tienen que financiar a la conselleria, al SOIB. Si usted
consiguiera esto ya sería un paso, un avance en el Pacto local,
pero ni esto conseguirá usted. A ver si es usted capaz aquí de
comprometerse a este asunto, a que los municipios reciban el
dinero del SOIB que tienen prometido y que tendrían que haber
recibido ya que han adelantado o las subvenciones del 2010 que
todavía están pendientes de recibir.
Del Pacto local nada de nada. Usted puede subir aquí a la
tribuna y estar una hora hablando, que es capaz de hacerlo, pero
no podrá poner negro sobre blanco las cosas que ha hecho, del
documento, lo sabemos; de la comisión, lo sabemos; de la
voluntad de trabajo, lo sabemos, pero si usted quiere que una
cosa no funcione cree usted una comisión, cree usted una
comisión que esto no funcionará. Las comisiones pueden
funcionar positiva o negativamente y es evidente que la
Comisión del Pacto local, a la vista de los resultados, no ha
tenido la posibilidad de materializar aquello para lo que fue
creada.
Sra. Consellera, vuelvo a repetirle, sólo hay un acuerdo del
Consejo de Gobierno aprobando una propuesta de esta mesa, la
Mesa de Educación, donde se definen lo que es mantenimiento
y qué ha de ser pagado por los municipios y lo que es otra
reforma de los colegios públicos que ha de ser pagado por la
conselleria. Vuelvo a repetirle por si no me ha oído antes, para
este viaje no hacen falta alforjas, ni hace falta suscribir un pacto
por la gobernabilidad y el desarrollo de esta comunidad
autónoma ni hace falta que el presidente se llene la boca con
grandilocuencia para decir que es el año de los municipios. Los
municipios, cada vez que ustedes hablan aquí, ha sido para
recortarles competencias, como por ejemplo la Ley de
capitalidad de Palma.
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Por lo tanto, Sra. Consellera, es un fracaso estrepitoso, es
una ocasión para decirle que ustedes no son capaces de gobernar
ni de ejercer su competencia, solamente son capaces de ocupar
las sillas y las poltronas que están ocupando.

contra de l’estat de les autonomies, tal i com manifestat el Sr.
Rajoy, acabi defensat una policia de substitució...
(Remor de veus i petit aldarull a la sala)

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

Senyors diputats!

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

Gràcies, Sr. Rodríguez. Sra. Consellera, té la paraula.
... una policia de substitució en aquest parlament.
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
Gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Rodríguez, per
les seves paraules, la veritat és que li queda molt bé a vostè la
seva vessant poètica i evidentment mai no se m’havia passat pel
cap que vostè venia aquí amb ànim violent, com ha dit en
aquesta tribuna. Miri, crec que vostè ha dit una cosa que ni
vostè mateix se la creu, perquè ja que ha tengut responsabilitats
de Govern no em puc creure que vostè pensi que la Federació
d’Entitats Locals d’aquestes illes no representa els municipis.
Acaba de dir vostè una cosa gravíssima. Acords per unanimitat
entre els municipis representats per la FELIB, el Govern de les
Illes i els consells insulars que s’han tancat ja acords en matèria
d’educació, en matèria de salut i molt avançats en matèria de
serveis socials, no pot vostè dir aquí que això no serveix
absolutament per a res, només que sigui per respecte a la gent
que ha estat fent feina des de fa un any cada setmana perquè fos
possible tancar aquests acords.
Una altra falsedat, diu vostè que no s’ha avançat ni mica en
matèria de salut, miri, no és que no s’hagi avançat, és que està
tancat l’acord i vostè per molt que repeteixi que això és mentida
ho podrà veure en l’acord de Consell de Govern en properes
setmanes, però si vostè no creu el que jo li dic, pregunti-ho als
seus companys dels ajuntaments.
I miri, vostè em parlava de la cara que posaven alguns batles
o regidors que eren en aquest hemicicle mentre jo parlava. Jo
desgraciadament no els he pogut veure, el que sí sé són els
acords per unanimitat que s’han pres en aquestes meses de
competències, on hi són representats tots els municipis a través
de la Federació d’Entitats Locals, a través de la FELIB, perquè
vostè, Sr. Rodríguez, en pocs minuts i en poques hores ha
qüestionat aquest matí, la Guàrdia Civil, la policia local, ara la
FELIB, ja no sé què més es vol carregar vostè aquest matí...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez!
LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA (Pilar Costa i Serra):
I li diré més, jo no he vist la cara ni dels regidors, ni dels
batles, ni dels seus companys perquè els tenc darrera. El que sí
li puc dir són els remors..., millor dit, no li ho diré, coses que he
sentit que deien quan vostè defensava la posició del seu grup
quan parlava de policia autonòmica, perquè el darrer que ens
faltava sentir aquí aquest matí és que el seu partit, que està en

Gràcies, Sra. Presidenta.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Rodríguez, li preg una mica de silenci.
VII. Debat i votació de la proposta de la Mesa
d'aplicació del procediment de tramitació directa i en
lectura única al Projecte de llei RGE núm. 632/11, de
transformació de fundacions del sector públic sanitari de
les Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les
fundacions públiques sanitàries.
A continuació passam a l’adopció d’acord sobre la proposta
de la Mesa d’aplicar el procediment de tramitació directa i per
lectura única al Projecte de llei RGE núm. 632/11, de
transformació de fundacions del sector públic sanitari de les
Illes Balears i de determinació del règim jurídic de les
fundacions públiques sanitàries. Abans de debatre aquest
projecte de llei, procedeix el pronunciament del ple de la
cambra sobre la proposta de la Mesa de fer-ne tramitació directa
i amb lectura única.
Per tant, deman als portaveus si es pot passar directament a
votació o hi ha intervencions per fixació de posicions. El Sr.
Pastor.
Per tant, el Sr. Pastor té la paraula per un temps màxim de
deu minuts.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Seré molt breu, Sra. Presidenta. Simplement per manifestar
el nostre vot favorable, tal com havíem arribat a un acord i a un
compromís, en aquest cas amb el conseller de Salut, que ens va
demanar si vendríem a bé de fer l’aprovació d’aquesta llei. És
a dir, això estava pendent d’una reunió amb el president del
Govern, que després no va poder ser, però com que pensam que
és una llei bona, en aquest cas, per als funcionaris i per al sector,
nosaltres votarem a favor.
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Jo crec que això és una mostra de la voluntat, en aquest cas
del Grup Parlamentari Popular, que tot allò que és bo per als
ciutadans d’aquesta comunitat votar-ho a favor.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Pastor. Per tant, puc considerar aprovat
aquest procediment de tramitació per assentiment? Sí.
VIII. Debat i votació del Projecte de llei RGE núm.
632/11, de transformació de fundacions del sector públic
sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim
jurídic de les fundacions públiques sanitàries.
A continuació passam idò al debat del Projecte de llei RGE
núm. 632/11, de transformació de fundacions del sector públic
sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic
de les fundacions públiques sanitàries.
Per part del Govern per presentar el projecte de llei el Sr.
Thomàs té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Abans
de res, em vull referir a la singularitat de l’aprovació de la llei
que estam a punt de ratificar majoritàriament per raó del
consens a què hem arribat i a la comprensió que hem trobat per
abordar aquest canvi amb tots els grups parlamentaris. Vagi per
endavant l’agraïment del Govern per facilitar aquest pas, que
ens permet normalitzar una part de la nostra política de personal
sanitari i vagi també el desig que en el futur sigui possible
aquesta convergència quan es tracta d’emprendre amb decisió
les mesures o els canvis adients per millorar i fer sostenible el
nostre sistema sanitari.
Hem coincidit en moltes ocasions en considerar que els
instruments de gestió no són finalistes, no són per si mateixos
uns més bons que uns altres, en tant que eines per poder dur a
terme objectius de nivell més elevats, en el cas que ens ocupa,
aconseguir que una organització complexa com és un hospital,
pugui donar un servei de qualitat i eficiència i amb resultats
òptims. A cada moment el sistema sanitari ha procurat trobar
alternatives organitzatives adaptables i òptimes per millorar els
resultats. Una línia de pensament amb què coincidim, és la que
defensa que els hospitals pel seu volum d’activitat i la gran
quantitat de recursos que manegen, han de ser fruit d’un
equilibri entre l’autonomia i la integració en el conjunt. És a dir,
capacitat de moviment i de personalitat pròpia dins un marc de
planificació i de direcció que ha d’emanar de l’autoritat
sanitària. En aquest context varen néixer les fundacions. No és
el moment d’avaluar quin ha estat el seu paper en els darrers
catorze anys a la nostra sanitat, cert és que de vegades han estat
discutides, però no és menys cert que en el nostre cas, els
hospitals de Manacor i Son Llàtzer, han albergat hospitals que
han pogut desenvolupar-se i obtenir resultats excelAlents.

En tot cas, els canvis han de respondre a les situacions de
cada moment i, com deia, a objectius superiors. El canvi que
avui duim en aquesta cambra respon a una nova necessitat, a
una aspiració que ens ha de facilitar la gestió dels recursos
humans. És possible que renunciem a algunes coses, però també
és cert que la possibilitat d’anar a un sol règim de relació laboral
de tot el personal sanitari, el règim estatutari, comú a totes les
comunitats autònomes, ha de permetre més facilitat de gestió,
més uniformitat en els processos de relacions laborals i major
llibertat de moviment per als professionals.
I aquesta és la finalitat de transformar aquestes dues
fundacions, poder donar una passa definitiva dins
l’homogeneïtzació. I a partir d’aquesta aprovació aquells
professionals dels centres de Son Llàtzer, de Manacor i també
de GESMA que ho puguin solAlicitar, podran passar del seu
règim laboral i funcionarial en alguns casos, al règim estatutari.
Una adaptació que ve d’acords de la legislatura anterior i que
requeria per arribar-hi, primer el desenvolupament d’un ample
procés d’oposicions de caràcter general i a les dues fundacions
i que requereix també aquest segon pas que avui donam.
He de reiterar els agraïments als grups parlamentaris i també
a totes les persones que des de les diferents direccions de
recursos humans, des dels sindicats i de diverses assessories ens
han ajudat a fer-ho possible en un temps breu. Crec que avui
guanyen els nostres ciutadans i molt especialment els
professionals sanitaris.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Per un temps de deu minuts per part del Grup
Parlamentari Mixt..., no hi ha intervenció. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, no hi ha
intervenció. Grup Parlamentari Socialista, no hi ha intervenció.
Grup Parlamentari Popular, no hi ha intervenció... Sí? Sra.
Castillo, té la paraula.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Simplement com
ha dit el nostre portaveu Antoni Pastor, donarem suport a
l’aprovació d’aquesta llei. Ara bé, també volem deixar
constància que no és perquè el Govern s’ho mereixi, el Govern
no ha fet els deures i ara hem d’anar a corre-cuita. Això ho
havíem de dir, ja sé que és tard, tots tenim fam, però d’aquestes
coses ha de constar al Diari de Sessions perquè les coses són
com són i no com volem que siguin.
En qualsevol cas creim que els professionals de Son Llàtzer
i de Manacor s’ho mereixen. Es mereixen que complim des del
Grup Parlamentari Popular amb el compromís d’estatutarització
que vàrem adquirir ja va un grapat d’anys, un compromís per
cert, renovat pel president del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Bauzá, que es reunir amb la majoria de sindicats representats a
la mesa sectorial i creguin que va ser una sorpresa quan ens
vàrem dir que ni tan sols coneixien aquesta llei, la qual cosa
demostra també un tarannà un poc especial a l’hora de
gestionar.
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En qualsevol cas, amb el suport i l’aprovació d’aquesta llei,
el Partit Popular una vegada més dóna exemple del que creu que
ha de ser la gestió sanitària, una gestió de consens que cerqui la
millora de les condicions dels professionals i l’atenció als
ciutadans, i, tot i que aquest consens és unidireccional, no per
això deixarem de defensar-ho.
Gràcies.
(Aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Castillo. Donades les intervencions i les no
intervencions, puc entendre que aquesta llei queda aprovada per
assentiment?
Per tant, es faculten els serveis jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries i queda a
provada la Llei de transformació de fundacions del sector públic
sanitari de les Illes Balears i de determinació de règim jurídic de
les fundacions públiques sanitàries.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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