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LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores diputades, senyors diputats. Començam
la sessió d’avui, de dia 15 de març de 2011. Primerament, i
segons acord dels portaveus, es llegirà una declaració
institucional amb motiu del dia del consumidor. Sr. Secretari.
Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears amb motiu del dia mundial dels consumidors.
EL SR. SECRETARI PRIMER:
Sí, Sra. Presidenta.
"Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del dia mundial dels consumidors.
Avui se celebra el dia mundial del consumidor, dia en el
qual ens hem de marcar com a repte que cada dia sigui el dia del
consumidor. Dins una economia global i de mercat es fa més
necessari que mai que l’individu disposi d’una formació
substancial a l’hora d’exercir els seus drets com a consumidor
i, en el moment actual, es fa molt important que tots prenguem
consciència de les nostres accions com a consumidors.
L’article 51 de la Constitució Espanyola deixa palès que els
poders públics han de promoure la informació i l’educació dels
consumidors, fomentar les seves organitzacions i escoltar-los en
les qüestions que els puguin afectar. Aquesta és la tasca més
important per protegir els drets de consumidors i usuaris.
Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
el seu article 14.5, estableix que les administracions públiques
de les Illes Balears garantiran polítiques de protecció i defensa
de consumidors i usuaris i de les associacions d’aquests. I
l’article 30.47 fixa com a competència pròpia la defensa dels
consumidors i dels usuaris així com la regulació i el foment de
les associacions i dels procediments de mediació.
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compatible el nostre model productiu amb el respecte a l’entorn
social i natural. Aquest és el compromís que adquirim avui.
Parlament de les Illes Balears, 15 de març de 2011."
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies.
III. Compareixença del conseller competent, per tal de
donar compliment de la Moció RGE núm. 2207/08, relativa
a situació actual de la justícia a les Illes Balears i la futura
transferència (escrit RGE núm. 728/11, rectificat
mitjançant l'escrit RGE núm. 748/11, del Grup
Parlamentari Popular).
També, una vegada acabada la declaració institucional,
voldria comunicar als diputats i diputades que ha arribat a
aquesta Mesa la petició de retirada del punt 3 de l’ordre del dia
d’avui que és referit a la compareixença del conseller competent
per tal de donar compliment a una moció relativa a situació
actual de la justícia de les Illes Balears i la futura transferència.
Per tant, queda retirada.
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. 810/11, de
modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears.
VIII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei
RGE núm. 810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears.
I també ha arribat a la Mesa una petició d’ajornament dels
punts 7 i 8 que fan referència al Projecte de llei RGE núm.
810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de
cooperatives de les Illes Balears. Per tant, aquests dos punts
queden ajornats per a una propera sessió.

Avui és una data en què hem de recordar també l’interès i el
compromís dels governs per millorar els serveis i l’atenció a tots
els consumidors, però també en aquesta tasca hi trobam les
associacions de consumidors que es converteixen en vigilants i
protectors dels nostres drets com a consumidors, a més de
colAlaboradors amb l’administració per desenvolupar millor les
seves tasques.

I.1) Pregunta RGE núm. 930/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a actuacions al parc natural de Llevant.

Enguany volem fer una especial reflexió sobre el sistema
arbitral de consum, un mecanisme extrajudicial àgil i gratuït que
permet donar solucions als conflictes que puguin sorgir entre
comerciant o prestador de serveis i consumidors.

La primera pregunta RGE núm. 930/11, relativa a actuacions
al parc natural de Llevant, la formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Sureda, té la
paraula.

La xifra, prop de deu mil solAlicituds d’arbitratge a la Junta
Arbitral de Consum de les Illes Balears presentades pels
consumidors durant aquesta legislatura, avala la idoneïtat i la
importància d’aquesta eina per resoldre conflictes de consum.
A més, és fonamental la colAlaboració de tots els poders públics
i de les associacions per tal de formar els consumidors, que són
a la fi tots els ciutadans i les ciutadanes, en un consum
responsable. Tots junts, comerciants, consumidors i institucions
podem fer possible un consum més segur, saludable, solidari i
sostenible. En definitiva, un consum responsable que faci

Passam ara a les preguntes corresponents al debat d’avui
amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Durant aquesta legislatura s’ha fet molta feina dins el
Parc de Llevant: s’ha acabat, s’ha recepcionat la rehabilitació de
la caseta d’una antiga tafona com a museu etnològic per a
l’adquisició d’una nova tafona per fer l’oli de les finques, s’ha
rehabilitat l’Alqueria Vella de Baix per a un centre
d’interpretació, s’ha fet el projecte per a una granja escola a
l’Alqueria Vella de Dalt, s’han arreglats els camins fins a
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Aubarca, passant per Es Verger fins al campament dels soldats,
s’ha apostat per l’agricultura ecològica, s’ha canviat la
senyalització de tot el parc amb dos itineraris nous, s’han signat
convenis per a reforestació, entre d’altres moltes coses; però ens
agradaria saber què s’ha fet, quines actuacions s’han fet dins el
Parc Natural de Llevant des del febrer de 2010.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, bé, en part
algunes coses les ha dites vostè mateixa i li he de dir que durant
aquest període s’han fet multitud d’actuacions, és a dir,
destaquen concretament trenta-nou projectes i actuacions en
moltes matèries: en recuperació d’ambients agraris, en
actuacions forestals i de repoblacions, en actuacions per a
recuperació de fauna i flora, també de patrimoni etnològic, en
senyalització, com ha dit vostè, s’ha continuat i s’ha completat,
en edició de material també informatiu, i sobretot 83 activitats
en un sol any, concretament el 2010, a part de manteniment de
camins i edificacions. Tot això amb una inversió d’uns 240.000
euros. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sureda, vol fer ús de la paraula?
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el que jo li he dit que
s’ha fet i tot el que m’ha dit vostè és cert, el que no s’ha fet és:
la tafona, comprar la maquinària d’aquesta tafona que hi havia
l’obra feta, hi havia l’expedient començat i hi havia els doblers
perquè hi havia un conveni amb Espais de Natura; no s’ha
rehabilitat la caseta dels senyors com a magatzem de la brigada,
que també era molt necessari; es podia, hi havia la possibilitat
de posar les plaques a S’Arenalet i no s’han posat; no s’ha fet el
centre d’interpretació i l’obra està acabada fa més d’un any. Tot
això no s’ha fet. No s’ha aprovat el PORN de Llevant ni s’ha
aprovat la (...)per intentar evitar l’interès general i poder
arreglar el centre d’interpretació, sa tafona, etcètera. Tot això no
s’ha fet.
El que sí s’ha fet ha estat eliminar el consorci perquè un
regidor de l’Ajuntament d’Artà li ha solAlicitat, amb això es
perdran les subvencions de FOGAIBA, es perdran les
subvencions i s’intentarà lluitar perquè arribin coses, no ho sé,
Sr. Conseller. A mi m’agradaria saber, per què no s’han fet totes
aquestes actuacions que estaven programades i no s’han duit a
terme? I no dic res del personal perquè el director del parc fa tot
el que pot, el que passa és que no pot assumir tantes
competències fora saber realment allò que ha de fer.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Conseller?
EL SR. CONSELLER DE MEDI
MOBILITAT (Gabriel Vicens i Mir):

AMBIENT I

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li agraesc
l’interès que té pel parc, de fet, miri, molta cosa d’aquesta que
vostè em diu es fa, concretament es fa l’electrificació del centre
d’interpretació, ara mateix s’està executant. El que em diu de la
caseta del senyor també està previst per enguany i moltes altres
coses que em comenta es fan. El tema de la tafona no li hem
donat una prioritat. Miri, d’ençà que som conseller de Medi
Ambient tenc unes prioritats i les prioritats són la conservació
del medi dels ambients naturals, de la fauna i flora; després, per
altra part, la recuperació del patrimoni tant natural com
etnològic, i sobretot la dinamització i activitats i visites.
Concretament, al parc, les activitats i les visites, tant de
residents com de turistes, han augmentat un 20%, un 20% just
el 2010. Per tant, crec que estam ben adreçats.
Pel que fa al tema de dissoldre el consorci, sí, miri, un dels
meus compromisos era simplificar, estalviar i evitar duplicitats.
El consorci tenia unes duplicitats amb el parc que eren totalment
injustificables, sobretot en els moments de restricció
pressupostària que tenim, parlam d’un cost de 80 mil euros entre
el sou del càrrec públic que hi havia, de lloguers d’oficines, de
serveis jurídics, etcètera, i jo crec, la veritat, que en els moments
que vivim tot això, aquests 80 mil euros cada any com a mínim,
es poden dedicar a la conservació del parc que és allò que s’ha
de fer. Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.2) Pregunta RGE núm. 917/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a lluita contra
el sexisme.
La següent pregunta RGE núm. 917/11, és relativa a lluita
contra el sexisme, la formula el diputat Sr. Miquel Àngel
Llauger del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds. Sr. Llauger, té la paraula.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, senyores
diputades. Dimarts passat es va llegir en aquesta cambra una
declaració institucional amb motiu del dia de la dona i nosaltres
volem creure que la setmana que ve també farem una passa
important en polítiques d’igualtat amb l’aprovació de la llei
d’igualtat. Nosaltres voldríem que entre aquestes dues setmanes,
aquesta setmana en el Ple també, es tractàs la qüestió de la
igualtat. Ara que s’acosta el final de legislatura i que tenim un
dels darrers plens voldríem fer un petit balanç, una petita mirada
enrere de la legislatura per saber quines polítiques s’han fet des
de la conselleria per avançar en la igualtat, més enllà de la
preparació de la llei d’igualtat, que és una matèria que coneixem
bé per la feina que hem fet un grapat de diputats. Ens agradaria
saber, quines polítiques s’han fet de lluita contra el sexisme?
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Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
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I.3) Pregunta RGE núm. 920/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a establiment de numerus
clausus a la Universitat de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. Llauger. Sra. Santiago, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):
Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Efectivament, el
sexisme el podem definir com a una actitud conscient que
propicia la dominació del sexe masculí front el sexe femení.
L’Institut Balear de la Dona, efectivament, té l’objectiu central
de lluitar contra aquest sexisme, per tant, podem dir que tota la
política de l’Institut de la Dona ha anat encaminada, dirigida a
minvar el sexisme en la nostra societat. S’han fet campanyes de
sensibilització, que vostès les coneixen, mateixos drets mateixes
obligacions; s’han fet campanyes també per sensibilitzar els
clients que utilitzen les dones que es prostitueixen perquè siguin
conscients que rere la prostitució hi ha dolor, hi ha moltes
vegades esclavitud; per primera vegada el Govern s’ha personat
judicialment quan hi ha hagut un assassinat de gènere; s’han fet
denúncies de la publicitat no sexista; s’han mantingut tots els
serveis necessaris pels temes d’informació a les dones i sobretot
per a l’atenció a les dones maltractades; s’ha mantingut
l’Infosex, i temes d’Exposex que treballen sobre una sexualitat
saludable i igualitària.
Efectivament, les polítiques contra el sexisme no només
s’han de realitzar des de l’Institut de la Dona sinó que també hi
ha temes transversals: des de Treball s’han fet plans d’igualtat
per a les empreses; des d’Educació cursos de formació en
didàctica per a la igualtat, la supervisió de llibres de text perquè
les dones siguin visualitzades i perquè efectivament es tracti la
igualtat; des de Salut s’ha creat la coordinadora de salut i
gènere. Però, com vostè ha dit, l’acció més potent que ha fet el
Govern de les Illes Balears ha estat l’aprovació en un consell de
Govern de la llei d’igualtat d’homes i dones, que són mesures
concretes perquè la paritat sigui progressivament una realitat en
política, a empreses, en la societat, etcètera. Confiam,
efectivament, que la darrera sessió que ens queda aquesta llei
d’igualtat es pugui aprovar. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Conseller. Sr. Llauger? No vol fer ús de la
paraula.

Passam a la tercera pregunta RGE núm. 920/11, és relativa
a establiment de numerus clausus a la Universitat de les Illes
Balears, la formula la diputada Sra. Carme Feliu del Grup
Popular. Sra. Feliu, té la paraula.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller d’Educació i Cultura,
l’any 2010 la Universitat de les Illes Balears va patir un retall
pressupostari del 4,4%, l’any 2011 ha patit un retall
pressupostari del 7,5%. Davant aquesta situació la Universitat
s’ha vist obligada a posar-hi numerus clausus als estudis més
demandats. Volem saber quina és la seva opinió d’aquesta
situació.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, la instauració del
numerus clausus a determinats estudis no es deu a la rebaixa
únicament pressupostària sinó a una nova manera de fer
l’ensenyament universitari. Sens dubte, l’aplicació de les
directrius europees en el marc d’educació superior obliga a
planificar assignatures en crèdits europeus diferents de com es
feia abans i, per tant, hi ha d’haver una dedicació especial de
cara a l’alumnat i això suposa un seguiment molt específic i
això fa que es modifiqui l’estructura de la Universitat.
Gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Diputada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llinàs. Sra. Feliu, vol fer ús de la paraula?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sí, presidenta, gràcies. Sr. Conseller, és cert que estam en
una situació de crisi i tots ens hem de prémer el cinturó, però
crec que en formació i en educació no ha de ser així. La nostra
societat, la societat balear, viu moments en els quals els índex
d’atur juvenil i els índex de fracàs escolar són molt elevats i
davant aquesta realitat crec que el Govern el que ha de fer és no
rebaixar ni un euro els doblers destinats a la formació dels
nostres joves. Com a responsables polítics que som nosaltres
estam obligats a facilitar el camí per a la formació dels joves i
no posar-hi pals a les rodes. Ja van dos anys seguits de retalls
pressupostaris a la Universitat i això qui ho paga són els joves
i primer de tot la nostra societat balear. Cada vegada tenim més
estudis que demanden una nota mínima per entrar, el curs que
ve serà Turisme, Economia, Biologia, Bioquímica, Enginyeries
informàtiques i telemàtiques, Agroalimentària i Electrònica
industrial. Ja per al present curs hi ha hagut numerus clausus als
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estudis de Dret, d’Educació social, d’Administració i direcció
d’empreses, Pedagogia, Treball Social, Fisioteràpia i Educació
infantil.

És una altra pregunta que em fan i aquesta senyora no
m’havia fet cap pregunta...
LA SRA. PRESIDENTA:

Aquesta és la realitat, Sr. Conseller, un retall d’aquestes
característiques la veritat és que pot comprometre la qualitat de
la formació que es pugui impartir des de la UIB i ara aquests
retalls són realment perjudicials perquè arriben en un moment
on hi ha un augment important d’alumnes per mor de l’atur
juvenil a la vegada que la Universitat de les Illes Balears està en
ple procés d’implantació del Pla Bolonya. Vostè ja ho ha dit,
però tots sabem que la Universitat es troba en una situació de
veritable precarietat quant a espais i el Govern actual, el Govern
socialista, a pesar de totes les promeses del Sr. Antich ha
demostrat no tenir suficient visió de futur. Ja l’any 2009 la
Universitat alertava de la manca d’espais per complir amb els
requisits de Bolonya que obliga a doblar els grups en els estudis
més demandats per tal de complir amb el nou model de classes.
Per altra banda, la memòria econòmica de 2010 ens alertava
també que la reducció pressupostària combinada amb el
creixement de l’alumnat posava la Universitat en el difícil
objectiu de mantenir i de millorar també la qualitat, i això
només es pot fer reduint el nombre de places.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Feliu. Sr. Conseller, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta. Sra. Diputada, li puc assegurar com a
responsable d’Educació i Cultura que jo no voldria que hi
hagués cap retall a l’àrea on jo estic ni a cap àrea del Govern,
però hem de saber perfectament a quin lloc ens trobam i en
quina situació ens trobam. Vull dir, torn a repetir el mateix, que
no és només per qüestions de tipus pressupostari que es posen
numerus clausus, perquè és una altra manera de fer feina, els
màster funcionen d’una altra manera i les universitats han de
planificar el seu nombre d’alumnes d’acord amb aquestes noves
tendències pedagògiques i de funcionament de la universitat, a
més del temes pressupostaris. Ara, també li vull dir una altra
cosa, en qualsevol cas s’ha de dir que la Universitat no instaura
els numerus clausus, la Universitat proposa els numerus clausus
i després a nivell del ministeri les comunitats autònomes són les
que aproven a nivell de tot l’Estat els numerus clausus. És
veritat que ells no se’ls inventen, però també li he de dir que no
és la Universitat que ho decideix ni tampoc la conselleria.
Una altra cosa li he de dir d’un altre tema, Finlàndia, on hi
ha més numerus clausus en formació de professorat, tant a
primària com a secundària, és a Finlàndia. Els resultats
acadèmics de Finlàndia a tots els nivells són extraordinaris i hi
ha numerus clausus, concretament al professorat, que és on
tothom vol estudiar i precisament no poden estudiar.
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Sr. Llinàs, per favor.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Diputada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
I.4) Pregunta RGE núm. 921/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a recursos per als alumnes amb
necessitats educatives especials a Eivissa.
Passam a la següent pregunta 921/11, és relativa a recursos
per als alumnes amb necessitats educatives especials a Eivissa,
la formula la diputada Sra. Carolina Torres del Grup
Parlamentari Popular. Sra. Torres, té la paraula.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Llinàs, la setmana passada un grup de pares i mares
d’alumnes amb necessitats educatives especials varen presentar
a la seu de la delegació d’Educació d’Eivissa 4.489 firmes
demanant més recursos i més personal per a les aules conegudes
com ASCE, UECP o d’Educació especial. Per això, li deman si
encara es manté en les afirmacions que els recursos destinats
són suficients.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Torres. Sr. Llinàs?
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament, la setmana
passada sembla que hi va haver aquesta presentació de
signatures, però també li vaig dir a vostè que fa quinze dies que
els efectius que teníem en els centres educatius eren els
adequats i li vaig parlar des del punt de vista tècnic i des del
punt de vista pedagògic, també polític, en el sentit que hi podria
haver una altra opció i és fer centres específics de discapacitats
en aquest cas a Eivissa. Aquest govern no ho ha cregut així, el
que feim és fer unes actuacions dins cada una de les aules ateses
per un tècnic i per un especialista en pedagogia terapèutica, i
aquesta és l’opció que s’ha fet a nivell d’Illes Balears. Aquesta
és l’opció que hem fet i aquesta és l’opció que creim que s’ha
fet correctament, una altra cosa és que jo pugui entendre
perfectament que els pares d’uns alAlots amb unes necessitats
específiques grosses encara vulguin més, perquè és lògic que
així ho demanin.
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Moltes gràcies, Sra. Presidenta, Sra. Diputada.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sra. Torres, té la paraula.
LA SRA. TORRES I CABAÑERO:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, no estam d’acord
amb vostè i de fet a vegades pens que està molt mal assessorat
en temes d’Eivissa, de fet ja li va passar amb l’institut de Sant
Antoni, en què va haver de ser el Grup Parlamentari Popular el
que l’avisàs que les obres estaven aturades. El que passa és que
això encara és més greu, no ha fet absolutament res per
interessar-se o per donar resposta a les peticions de pares i
mares que reclamen més recursos i més personal per atendre
com correspon els seus fills.
Ara, aquesta reclamació ve amb el suport de 4.489 firmes
amb la particularitat -com vostè ha mencionat- que no hi ha cap
centre específic a l’illa d’Eivissa i per tant, les aules UECP o
ASCE són l’única opció d’aquests pares en el dia d’avui. No vol
dir que els recursos són suficients o que els recursos estan
contractats, com em va contestar fa quinze dies, perquè si és
veritat que són suficients no s’entén el perquè la Sra.
Carrascosa, la delegada d’Educació, anuncià el 13 de gener
d’aquest any en un diari: Carrascosa: “Exigiré contrataciones
a la conselleria. Carrascosa afirmó que esta misma mañana parlam del mes de gener, Sr. Conseller- tenía previsto volar a
Palma para reunirse con la conselleria -i continua dient la Sra.
Carrascosa: he hablado con la dirección del centro -aquí parla
del centre de Can Raspalls a Sant Jordi a Eivissa- para conocer
la situación de los niños escolarizados en el aula, teniendo en
cuenta el grado de dependencia de los escolares entiendo que
las trabajadoras están apuradas”.
Per tant, Sr. Conseller, aquí hi ha una contradicció. També
pensam, Sr. Conseller, que aquesta reunió que va tenir la Sra.
Carrascosa a Palma va ser molt profitosa perquè no només no
han fet res, sinó que ara la delegada ja no vol atendre els pares.
De totes maneres, Sr. Conseller, estam segurs que el que
reclamen aquests pares és de justícia.
Per tant, si vostès no són capaços o no ho volen arreglar, no
es preocupin que nosaltres ho arreglarem des del Govern quan
guanyem les pròximes eleccions.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Torres. Sr. Conseller, té la paraula.

Sra. Presidenta. Sra. Diputada, miri a Eivissa hi ha 192
professionals que fan feina concretament en temes dels quals em
parla, 192, els podem comptar, una altra cosa és que no ho
vulguem veure, hi deu haver...
(S'escolta una veu de fons inintelAligible)
Miri, senyora... si estan mal distribuïts, no ho sé...
LA SRA. PRESIDENTA:
Demanaria una mica de silenci.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
... però jo ara li he de contestar a vostè. És a dir, a qui
contest, a ella o a vostè? Per tant...
(S'escolta novament una veu de fons inintelAligible)
LA SRA. PRESIDENTA:
Sra. Castro, li pregaria una mica de silenci i que escolti la
resposta, crec que és el mínim que pot fer.
EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Estan distribuïts de tal manera que hi ha mestres de
pedagogia terapèutica, mestres d’audició i llenguatge -97, 35-,
35 auxiliars tècnics educatius. És a dir, hi ha tota una
planificació.
Que vostès farien una altra planificació? Possiblement sí,
d’acord, bé idò esper que no guanyin i no la puguin fer, però
bé... Esper que no guanyin i no la puguin fer perquè creim que
la nostra opció és correcta i a més del que em deia abans, miri,
avui matí a més estan reunits amb la Sra. Carrascosa el director
general d’Innovació i una altra directora general a Eivissa
precisament per parlar d’aquests temes i concretament per
veure’ls, però perdoni, no és que pel fet que parlin ara muntem
centres específics d’educació especial, és que no ho farem,
distribuirem com correspon i com s’ha de fer tots els recursos
que tenim, tant humans com materials.
Això és el que s’ha de fer, estudiar -com li vaig dir l’altra
vegada- tots els plantejaments centre per centre, cas per cas,
alumne per alumne i atendre les peticions dels pares.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
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I.5) Pregunta RGE núm. 922/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a finançament del Pla d'Indústria de les Illes
Balears.
Passam a la següent pregunta RGE núm. 922/11, relativa a
finançament del Pla d’indústria de les Illes Balears, la formula
el Sr. Gaspar Oliver del Grup Parlamentari Popular. Sr. Oliver
té la paraula.
EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquests dies hem vist a la premsa
que el Govern va presentar el Pla d’indústria, un pla que no està
aprovat i sobre el qual el president Antich en el mes d’octubre
va dir que l’aprovaria en un mes i que estaria dotat en 34
milions d’euros.
Vostès, a més, no han aprovat el pressupost, no varen voler,
el Govern, l’oferiment del Partit Popular d’abstenir-se per a
l’aprovació del pressupost i ara anuncien un pla d’indústria de
més de 53 milions d’euros, 20 milions d’euros més del que
digueren el mes d’octubre passat sense pressupost aprovat i amb
un pressupost prorrogat.
És clar, la meva pregunta és aquesta: com pensa el Govern
finançar el Pla d’indústria?, amb quins programes?, amb quines
partides? En definitiva, quins doblers tenen reservats d’aquest
pressupost prorrogat?
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Oliver. En nom del Govern la Sra. Vives té la
paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
Molt bon dia a tots els presents, Sra. Presidenta. Miri, Sr.
Oliver, crec que li sap com a greu que al final haguem fet el Pla
d’indústria, el primer que es fa en aquesta comunitat autònoma.
El finançament, com sap perquè em consta que n’hi vàrem
fer arribar una còpia, el punt 6 del Pla d’indústria de les Illes
Balears parla precisament del finançament que suposa un total
de més de 53 milions d’euros per a l’any 2011. De quina
manera? Jo li ho diré. (...) innovació en gestió tecnològica, més
de 12 milions d’euros; internacionalització, 2 milions d’euros;
formació i recursos humans, més de 32 milions d’euros, i
infraestructures i suport de l’Administració, sis milions sis-cents
cinquanta-vuit milions d’euros. En total es destinaran a la
indústria 53.450.159 d’euros amb 36 cèntims. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, no em sap gens de greu ni una
mica que s’hagi aprovat aquest pla d’indústria. El que em sap
greu és que vostè no el pugui aplicar perquè estiguem amb un
govern en minoria que no ha tengut els vots suficients per
aprovar aquest pressupost per dur-lo endavant, però no digui
mentides, Sra. Consellera, ja li ho vaig dir, no és el primer pla
d’indústria que es fa en aquesta comunitat. Qui li parla va poder
tenir el gust de fer el primer pla d’indústria l’any 86 quan era
conseller d’Indústria. No ho torni dir, no és el primer, el primer
que es va aprovar és el que vàrem fer nosaltres perquè el seu no
està aprovat.
Em conta els eixos del pla, no li he demanat això, Sra.
Consellera. Li torn fer la pregunta, no he vist l’acord
d’aprovació del pla, no he vist el decret, digui’m quins decrets
hi ha que donen la reserva de crèdit per finançar aquest pla,
digui’m quins decrets.
He pogut veure el Pla d’indústria que va penjar a internet
quan varen fer la roda de premsa per anunciar al pla, però no per
aprovar-lo. Bé, resulta que l’annex 3 no hi és i l’annex 3 és el
que diu “Pressupost del Pla d’indústria” i és aquí on deuen
haver de figurar les partides, els programes i els doblers que
donen suport a aquest pla. És clar, m’imagín que el conseller
d’Hisenda no li ha deixat treure aquest annex.
Miri, aquí l’únic problema és un i és que vostès, per
desgràcia per a la societat, no poden aprovar aquesta pla
d’indústria i no el poden aprovar perquè no tenen els vots
suficients perquè és un govern en minoria, que no han volgut
aprovar a més el pressupost, quan el Partit Popular els ho va
oferir perquè el poguessin votar.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sra. Vives pot fer ús de la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
En primer lloc, enhorabona per haver-lo aprovat en el 86,
però convindrà en mi que des de llavors ençà ha plogut molt,
des del 86 ha plogut moltíssim. Crec que s’haguessin pogut fer
moltíssimes més coses.
El Pla d’indústria, li agradi o no, està fet, hi ha participat
molt gent, hi han participat els agents econòmics i socials, té el
vistiplau de la patronal que està dins la Mesa d’Economia, li
agradi o no, i sabem perfectament com l’hem de finançar.
Li duc l’annex econòmic, i li ho donaré, però la proposta
simplement, el finançament del pla és... vostè sap que és un pla
2011-2020, s’ha calculat d’acord a unes fixes proposta enviades
per cada una de les direccions generals que hi han participat Direcció General de Promoció Industrial, IDI, Economia,
Formació, etc.- en aquestes fixes precisament s’indiquen -i és el
que hem recollit- les actuacions a realitzar i la partida
pressupostari a càrrec de la qual es realitzarà cada actuació.
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L’any 2011, ja li he dit com es finançarà, amb les partides
pressupostàries existents en el 2010 de les quals li reconec
tranquilAlament que es fa la reducció pertinent, però hi ha
aquests doblers. Després, per als propers anys, s’ha tengut en
compte...
LA SRA. PRESIDENTA:
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Bartomeu Llinàs i Ferrà):
Sra. Presidenta. Sra. Diputada, dins la planificació
d’infraestructures de la conselleria ha existit des de sempre, des
que estam al Govern, la construcció d’un centre d’Educació
Primària, que evidentment s’ha fet d’educació infantil i
primària, i un IES.

Sr. Oliver.
LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):
...l’import del 2010 i s’aplica l’increment de cada moment.
De la mateixa manera que vostès reivindiquen la gestió del
Sr. Matas, jo reivindic la gestió i assumesc aquest pla
d’indústria com a una eina ben feta que servirà per als propers
deu anys.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Consellera.
I.6) Pregunta RGE núm. 925/11, de l'Hble. Diputada
Sra. María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a IES a Santa Maria del
Camí.
Passam ara a la següent pregunta relativa a l’IES a Santa
Maria del Camí, la formula la Sra. Maria Lluïsa Morillas del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Morillas.
LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:
Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia, señoras diputadas, señores
diputados, Sr. Conseller, esta legislatura se ha caracterizado por
la gran inversión que desde el Govern de les Illes Balears se ha
hecho en infraestructuras educativas dando un gran paso en
nuestra comunidad en plazas escolares de 0 a 3 años,
construcción de nuevos colegios e institutos de Educación
Secundaria, hechos estos que sólo han tenido en cuenta las
necesidades específicas de los municipios y el déficit que había
de estas infraestructuras.
Sr. Conseller de Educación, ¿tiene previsto la Conselleria de
Educación y Cultura la construcción de un instituto de
Educación Secundaria en el municipio de Santa María del
Camí?
Gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Morillas. Sr. Conseller, té la paraula.

El que passa és que hi ha una zona escolar important i s’ha
prioritzat primer fer-lo per qüestions de pressió demogràfica i
de necessitats a Marratxí que és el lloc que està més a prop, allà
on s’ha de construir el nou centre educatiu de Santa Maria, però
li vull dir que hem començat la feina i no tan sols la feina, sinó
que rompem un sistema nou de fer centres i és que, els centres
que es facin i que es puguin fer per part de la conselleria a partir
d’ara, agafaran alumnes des de 3 anys fins a 16 anys, uns
centres en els quals hi haurà infantil, primària i secundària
obligatòria i passarà exactament el que passa amb els centres de
concertada que habitualment atenen aquest tipus d’alumnat
d’aquestes edats.
D’aquesta manera, pot estar ben segura que es farà aquest
centre, hi fem feina, les comissions d’estudi estan en marxa. Per
tant, després de l’altre institut, que està previst que es faci el
més prest possible i que és el de Marratxí, aquest serà el primer
centre integrat d’Educació Infantil, Primària i Secundària de les
Illes Balears públic.
Gràcies, Sra. Presidenta; gràcies, Sra. Diputada.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Morillas té la paraula.
LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:
Gracias, Sra. Presidenta. Quiero agradecer al Sr. Conseller
su respuesta y decir que... gracias por el esfuerzo que se ha
realizado en esta legislatura, va en beneficio de todos los
ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares, ahora y para el
futuro.
Muchas gracias.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Morillas. Sr. Conseller...
I.7) Pregunta RGE núm. 927/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Josep Dalmau i Fortuny, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a projecte pilot per accedir a la pròpia
història de salut.
Per tant, passam a la següent pregunta RGE núm. 927/11,
relativa a projecte pilot per accedir a la pròpia història de salut,
la formula el Sr. Francesc Dalmau del Grup Parlamentari
Socialista.
Sr. Dalmau, té la paraula.
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EL SR. DALMAU I FORTUNY:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, durant
aquesta legislatura des de la seva conselleria s’ha fet un esforç
importantíssim, com mai no s’havia fer en aquesta comunitat
autònoma, quant a inversió en centres de salut i en millora de la
qualitat del servei.
La construcció i posada en marxa, reforma i ampliació de
centres de salut que ha arribat a més de la meitat de la població
de les Illes Balears, a més de 500.000 persones, és una realitat,
i aquesta ampliació d’infraestructures també va lligada a
l’aposta posada i a l’aposta ferma de la seva conselleria per
l’ampliació i reforma de l’Hospital de Can Misses i la posada en
marxa amb les modificacions que aquest govern ja ha fet del
nou hospital de referència d’aquesta comunitat autònoma, de
Son Espases, és una realitat també important, un conjunt
hospitalari que suposa un referent en l’àmbit del conjunt
d’Espanya i en el conjunt de la Unió Europea.
Aquestes inversions en infraestructures contribueixen a
aquesta millora de la qualitat i s’han d’entendre com a una
qüestió més important a afegir. En aquest sentit, som conscients
que aquesta modernització del Servei de Salut i aquesta millora
de la qualitat del servei també ha estat important per a la posada
en marxa de la recepta electrònica que ha millorat
qualitativament l’assistència de molts de malalts crònics que
tenen una malaltia crònica a les Illes Balears.
Precisament per això li volem demanar ara, quina valoració
fa de la posada en marxa del projecte pilot que permet els
ciutadans accedir a la seva pròpia història de salut?

informació clínica objectiva que es bolca des del sistema
informàtic d’Ib-salut.
Què hi poden consultar els ciutadans? Idò podran consultar
totes aquelles dades que els nostres professionals hagin validat
electrònicament des de l’any 2004. Això vol dir des de dades
personals o antecedents, contactes ambulatoris, episodis
hospitalaris, properes cites, informes d’alta d’hospitalitzacions,
urgències o consultes externes, medicació activa o voluntats
anticipades.
És una primera fase, els ciutadans que hi vulguin accedir
s’han de posar en contacte mitjançant la pàgina web del Servei
de Salut perquè d’aquesta manera d’aquí a juny puguem tenir un
feedback de la informació que veuen reflectida els ciutadans a
la seva història. D’aquesta manera el mes de juny podrem donar
un accés generalitzat a tot el conjunt del milió de persones de la
nostra comunitat autònoma que ho vulguin fer.
Vull comentar que aquesta és la primera comunitat
autònoma que dóna una accessibilitat al conjunt de la població.
Pensam que és una dada important perquè entre altres coses
democratitza i fa transparent aquesta informació sanitària que
pertany al conjunt dels ciutadans.
Ho hem fet mitjançant d’un espai segur i accessible i per tant
d’aquesta manera contribuïm encara més a donar informació i
qualitat assistencial en salut al conjunt dels ciutadans.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, la valoració
que feim d’aquest projecte és francament positiva, des de fa
temps la Conselleria de Salut...

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, el vull
animar a continuar per aquest camí perquè crec que aquesta és
la política real, la que demanen les persones, la política que mira
per a la gent i no aquella política a la qual ens tenia acostumats
el Partit Popular i que a més encara defensen, aquella política...
(Remor de veus)

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

Silenci, senyors diputats... senyors diputats i senyores
diputades. Continuï, Sr. Dalmau.
EL SR. DALMAU I FORTUNY:

La Conselleria de Salut vol aprofitar tot el que són les noves
tecnologies d’informació i comunicació com a eina per apropar
la sanitat pública al conjunt dels ciutadans i un dels nostres
compromisos era que els ciutadans i les ciutadanes poguessin
accedir a la seva història de salut.
Evidentment ens ha duit feina, durant tres anys ens hem
dedicat a agrupar tots els historials de salut, independentment
dels dispositius assistencials, ja sigui a primària o a un hospital,
perquè estiguin homogeneïtzats a una base de dades comuna i
d’aquesta manera poder accedir a aquesta informació, una

...aquella política que no es preocupava de les persones i
mirava tan sols per als interessos particulars. Moltes gràcies,
Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Dalmau. Sr. Conseller, ha exhaurit el temps, no
pot contestar.
I.8) Pregunta RGE núm. 928/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a fira turística ITB.
Següent pregunta RGE núm. 928/11, relativa a Fira turística
ITB que formula la Sra. Aina Crespí del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Crespí té la paraula.
LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats, la setmana passada es va celebrar a Berlín la Fira
turística ITB. Segons declaracions dels principals agents
econòmics del sector es preveuen resultats positiu per a la
propera temporada turística especialment per un mercat, el
mercat alemany, que és un dels nostres principals mercats
emissors. En aquest moment l’economia alemanya té molts bons
resultats.
Respecte de tot això voldríem saber, consellera de Turisme,
quina valoració fa d’aquesta fira? Gràcies.
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Per tant, la fira suposa un resultat positiu, de més
contractació, millor contractació, contractació més avançada, i
aquests resultats -també hem de ser-ne conscients- s’han de
gestionar amb molta responsabilitat perquè aquests resultats els
hauríem d’aprofitar d’una manera molt clara per invertir i
millorar la competitivitat de la nostra pròpia indústria turística.
Per tant, en aquest sentit tenim una oportunitat que creim que
hem de valorar -repetim- positivament, tenint clar que des
d’aquesta responsabilitat hem de ser capaços de millorar d’una
manera sostenible la competitivitat de la nostra indústria.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Crespí, no vol intervenir.
I.9) Pregunta RGE núm. 923/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a afiliació a la Seguretat Social a Menorca.
Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 923/11, és
relativa a afiliació a la Seguretat Social a Menorca. La formula
el diputat Sr. Santiago Tadeo del Grup Parlamentari Popular. Sr.
Tadeo, té la paraula.
EL SR. TADEO I FLORIT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Crespí. Sra. Consellera, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):
Moltes gràcies. Gràcies, Sra. Diputada, bàsicament la
valoració que el Govern ha de fer d’aquesta fira és positiva i ho
hem d’assenyalar així, és molt positiva.
Les reserves en el mercat alemany per a les Illes Balears
estan en un creixement entre un 25 i un 30% i això pot plantejar
un acumulat a les Illes Balears aquest estiu d’un increment d’un
10%. Això suposa 600.000 turistes alemanys més a les nostres
illes. Per tant, en aquest sentit és evidentment una valoració que
obligatòriament -repetesc- hem de fer de manera positiva.
Bàsicament, com molt bé vostè ha dit aquesta recuperació
que comença... des del mes de novembre es comença a
recuperar primerament pel que suposa l’increment de
l’economia alemanya, també hi influeixen d’una manera clara
els conflictes a mercats competidors, però també hem
d’assenyalar que les Illes Balears són capaces de tenir o poder
garantir d’acaparar el 40% de l’increment dels turistes alemanys
a Espanya a les Illes Balears i fonamentalment lligat a tres
conceptes: el valor de la seguretat; també el que fa referència al
propi producte turístic, la marca de cadascuna de les illes, i
també l’accessibilitat, la connectivitat amb la qual en aquests
moments es treballa d’una manera clara amb tots els agents
turístics.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, la setmana passada li vaig demanar sobre xifres
d’atur de Menorca per un diferencial que hi havia amb els
aturats de nacionalitat espanyola referent a Eivissa, no em va
contestar la pregunta, no hi va voler entrar. Jo entenc que és mal
de fer quan un ha estat president del Consell Insular de Menorca
i deixa l’illa amb 7.000 aturats i una pèrdua de 400.000 turistes
voler parlar de Menorca.
El cert és que no li faig aquesta pregunta per fer-li tampoc
política, que també, el cert és que li faig perquè crec que les
dades s’han d’analitzar d’una manera més profunda i no com
fan en aquests moments des del Govern. Per açò avui li deman
quina explicació dóna el Govern que a Menorca les xifres
d’afiliació a la Seguretat Social baixen des del 2007 i a la
vegada vostès diguin que les xifres d’atur baixen.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Tadeo. Sra. Barceló, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Maria Barceló i Martí):
Sí que li vaig contestar, el que passa és que la resposta que
li va agradar la resposta que li vaig donar. I me’n record que li
vaig contestar i ho vaig comparar amb València, amb la seva
València i per tant, amb el que fa allà el Partit Popular.
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Per tant, vostè marca. A partir d’aquí jo li vull assenyalar
evidentment dues coses, ho hem explicat per activa i per
passiva. Els indicadors de l’afiliació i l’atur a la nostra
comunitat no sempre van lligats. Per tant, en aquest sentit sí li
puc assenyalar que en el darrer any la baixada de l’afiliació a
Menorca i també en el conjunt de les illes, el 66% s’explica en
la caiguda d’afiliació en el sector de la construcció. I els
colAlectius fonamentalment d’estrangers no comunitaris i de
joves són els que pateixen d’una manera més clara aquesta
baixa afiliació o tot el que implica supressió d’ocupació.
Dins aquests dos colAlectius, i evidentment sobretot el
colAlectiu de persones lligades a ocupació estrangeres no
comunitàries, és la gent que ben segur ha sortit de la nostra illa
i alhora també els joves que en una proporció també retornen als
estudis. Una altra qüestió, recuperar l’ocupació que s’està
generant a Menorca i que és ocupada en contractació temporal.
En aquest cas també evidentment hi influeix. Per tant, un sector
de la construcció que evidentment és dur i que és el que explica
fonamentalment la baixada de l’afiliació i de la destrucció
d’ocupació a Menorca. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Tadeo, vol fer ús de la paraula?
EL SR. TADEO I FLORIT:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
segona vegada per contestar una pregunta de Menorca s’ha de
referir a València. Jo li puc dir que podria mirar també
Andalusia, Eivissa, no fa falta només anar a València.

Per tant, aquí, a nivell d’Espanya, a nivell de la nostra
comunitat i a cada una de les illes, l’obligació que tenim les
institucions i també quan som a l’oposició és treballar en
propostes i en programes perquè vertaderament avanci i sobretot
es generin nous llocs de feina. A més, que els nous llocs de
feina que es generin siguin capaços de generar i de llevar atur a
les nostres illes. Aquesta és la feina que estam fent. En el mes
de febrer d’enguany, 314 persones del SOIB han trobat feina a
Menorca. L’any passat Menorca va generar 2.500 llocs de feina
temporals i esperam que segueixin treballant.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Barceló.
LA SRA. CONSELLERA DE TURISME I TREBALL
(Joana Barceló i Martí)
No vagi tan enfora i faci més feina...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
I.10) Pregunta RGE núm. 926/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Maria Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a previsions de creixement.
La següent pregunta és la RGE núm. 926/11, és relativa a
previsions de creixement. La formula el diputat Sr. Josep Maria
Costa del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Costa, té la paraula.
EL SR. COSTA I SERRA:

Avui sí em contesta la pregunta de la setmana passada, la
contesta i reconeix que al cap i a la fi les xifres d’atur del mes
de febrer on l’interanual davallava en 89 persones, realment
quan l’1,9% és el que puja la xifra d’aturats de nacionalitat
espanyola és un indicador que reflecteix realment el que ja deia
(...), que per culpa de la crisi molta gent se n’havia anat de
Menorca. Açò és la realitat quant a les xifres d’atur en aquest
moment, perquè no tenim una economia productiva, no tenim
una economia que funcioni i que generi llocs de feina. Jo el que
li deman és que vagin més alerta quan diuen segons què sobre
les xifres d’atur, tal vegada s’hagin de donar missatges en
positiu, però també verídics i reals. Gràcies, Sra. Presidenta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Hem realitzat aquesta
pregunta demanant les raons del canvi de les previsions del
creixement i ho hem fet perquè hem vist aquesta notícia i de ver
que no ens ha sorprès, perquè hem fet un seguiment de
l’economia en diferents aspectes, un quant a creixement de
l’economia productiva i del que es pot veure en relació amb la
nostra principal economia que és el turisme i les perspectives
que es veuen en les diferents fires que s’han fet. Només cal
mencionar els diferents titulars dels mitjans de comunicació
d’aquestes illes referides a l’èxit, en principi hem de ser
prudents, però en l’èxit de les previsions del turisme alemany
per a les nostres illes.

(Alguns aplaudiments)

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

Després també hem vist que la inversió pública ha suposat
un creixement important també a un sector que estava molt ferit,
com era tot el sector de la construcció. Això no és estrany amb
les dades objectives que hi ha i que són el PIB que té el conjunt
de les illes, però també voldria fer una menció molt especial al
PIB que actualment té l’illa d’Eivissa i que és la més alta del
conjunt de les Illes Balears.

Jo crec que vostè va anar a Albània per atacar-nos a
nosaltres, imagini’s, no a València, a Albània!, per comparar les
xifres d’atur. Aquesta és la realitat del Partit Popular, imagini’s
com estam!

Davant d’aquests elements econòmics que he mirat
d’apuntar d’una forma ràpida, voldria demanar quins són els
motius per a aquest canvi de previsions de creixement que fa el
Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Tadeo. Sra. Barceló, té la paraula.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Costa. Sr. Manera, té la paraula.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
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I finalment, els dos darrers trimestres del 2010, després de
sis trimestres de creixement negatiu han estat positius. Per tant,
totes aquestes variables, més els elements interns...
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies...

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, totes les
institucions, tots els governs, en els darrers temps han de variar
les seves previsions de creixement per motius obvis, per un
problema de volatilitat de l’economia, per un problema per tant,
de molta flexibilitat a l’hora de plantejar aquestes previsions.
Nosaltres ho hem fet en reiterades ocasions, corregint a la baixa
el creixement econòmic. I ho hem fet quan tocava fer-ho, és a
dir, quan hem vist que les dades eren realment així i hem fet les
correccions pertinents. Com han fet altres institucions per altra
banda, ho ha fet el Fons Monetari Internacional, ho ha fet la
Reserva Federal, ho ha fet el Banc Central Europeu, ho ha fet
tothom.
Ara feim una revisió a l’alça perquè els indicadors que tenim
són positius en aquest moment a l’economia balear. Hi ha dues
causes essencials, una causa interna, o un conjunt de causes
internes i un conjunt de causes externes que expliquen això.
Causes internes jo n’esmentaria bàsicament cinc.
La primera de totes i no vol dir que sigui la més important,
però començarem per aquesta, és l’impacte de la inversió
pública. La inversió pública ha estat important en aquesta
comunitat autònoma, ha permès mantenir llocs de feina i per
tant, ha permès que els efectes més letals de la destrucció de
llocs de feina no hagi estat tan severa. Això és així amb dades
concretes.
En segon lloc i derivat de l’anterior, un comportament molt
millor a les Illes Balears del mercat laboral. Les darreres dades
són incontestables, el mes de febrer del 2011 Balears és l’única
comunitat autònoma que presenta dades positives en la
generació de llocs de feina. Amb una tendència que ja arranca
l’any 2010, de manera que en dades mensuals podem veure
perfectament aquesta situació.
Un tercer element és l’increment de la facturació elèctrica.
Ho hem comprovat des del tercer i quart trimestre del 2010,
vinculat a activitats productives, no únicament a activitats de
consum. Això és força important també per determinar aquesta
situació.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Acabo en 30 segons, si m’ho permet la presidenta, la
temporada turística que es preveu ha facilitat aquesta correcció.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. Costa, no li podran respondre de totes maneres.
I.11) Pregunta RGE núm. 929/11, de l'Hble. Diputat Sr.
José Ramón Bauzá i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ajudes als autònoms i petits i mitjans empresaris.
Següent pregunta relativa a ajudes als autònoms i petits i
mitjans empresaris. La formula el diputat Sr. José Ramón Bauzá
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Bauzá, té la paraula.
EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, amb el permís
de la presidència, estic segur que parlaré en nom de tots els
presents, volia manifestar unes paraules de suport per al poble
del Japó que pateix aquesta situació tan dramàtica. Estic
convençut que parlaré en nom de tothom, de tots els presents,
perquè prèviament no s’ha fet aquesta consideració.
Molt Hble. Sr. President del Govern, en diferents reunions
que tenc personalment amb el colAlectiu de la petita i mitjana
empresa i dels autònoms, aquests colAlectius m’informen que la
seva situació evidentment és molt dura i que les mesures que en
principi ha previst aquest govern no estimen que siguin les més
oportunes.
Per això mateix li voldria formular aquesta pregunta. Quines
mesures ha impulsat el govern que vostè presideix per tal
d’ajudar als autònoms, així com als petits i mitjans empresaris,
per tal de palAliar els efectes de la crisi?
Moltes gràcies.

Un quart element és la recaptació tributària. La recaptació
tributària ha augmentat notablement pràcticament en el cas
d’IVA i d’IRPF, un 42% en IVA i 0,6% en IRPF, tributació
cedida a dos dígits, més del 10%. Per tant, també important
aquest element.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Bauzá. Sr. President, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Bauzá.
Jo l’altre dia li vaig entregar un caramull de mesures que
havíem posat en marxa precisament per combatre la crisi i entre
elles hi havia les bonificacions fiscals que s’han fet per a petites
i mitjanes empreses, totes les mesures en matèria
d’autoocupació, els aproximadament 120 milions d’euros que
s’han posat per part d’ISBA, a través de l’ICO en favor dels
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emprenedors i de les petites i mitjanes empreses, tota la feina
que s’ha fet en matèria de rehabilitació de zones comercials, així
com també l’hivernacle d’emprenedors que fa molt poc que
també hem posat en marxa.
En definitiva, un caramull de mesures dirigides precisament
a ajudar aquests sectors.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. President. Sr. Bauzá, té la paraula.
EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:
Moltes gràcies, Sr. President. Quan vàrem parlar d’aquesta
mateixa situació fa unes setmanes, amb més de 120.000 aturats,
com comentàvem, vostè ens va voler impressionar amb aquest
paquet de mesures, amb aquest nombre important de
documents, però jo crec que en aquest cas la quantitat no és
important, el més important és la qualitat.
Jo no dubt que vostè hagi pres decisions, en absolut, el que
sí pos en dubte és que aquestes mesures hagin estat les més
oportunes. I a les xifres em referiré. A les petites i mitjanes
empreses entre l’1 de gener del 2008 i l’1 de gener del 2010
s’ha produït una pèrdua de 3.773 empreses, la qual cosa implica
una pèrdua diària de 5 empreses. I segons el Ministeri de
Treball, amb dades que no són pròpies, sinó que són del
ministeri, el nombre d’empreses que han cotitzat en alta de
Seguretat Social s’ha reduït en 5.208. Això pel que fa referència
a la petita i mitjana empresa.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Sr. President, té la paraula.
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Bauzá. Miri, aquesta
comunitat autònoma efectivament ha patit una crisi a nivell
mundial i per tant s’ha vista afectada en tot allò que és la seva
activitat econòmica, igual que ha afectat moltes altres
comunitats autònomes. Jo només li vull donar algunes dades,
vostè em parla d’autònoms, i jo li dic que els anys 2005, 2006
i 2007 nosaltres teníem de tots els treballadors un total d’un
18% d’autònoms, un 18. En aquests moments, els anys 2009 i
2010, amb una crisi molt dura, tenim un 19% d’autònoms...
(Remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats!
EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesc Antich i Oliver):
I el mes de febrer...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats!

Per altra banda, en el sector dels autònoms entre el 31 de
desembre del 2007 i el 31 de desembre del 2010 s’ha produït pel
que fa al nombre d’afiliacions a la Seguretat Social una reducció
de 85.895 a 78.585. És a dir, una reducció de 7.310 afiliacions
a la Seguretat Social. I pel que fa referència als autònoms, han
passat de 52.405 a 46.331, és a dir, una reducció de 6.074
autònoms.

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

Per altra banda i en paraules dels mateixos colAlectius
empresarials, segons un estudi de la CAEB, les expectatives de
creixement no es faran efectives fins l’any 2014, quan la seva
organització preveu un creixement, segons estudis d’aquest
mateix colAlectiu empresarial.

Però hi ha més coses, Sr. Bauzá. Miri, la taxa d’activitat
d’aquesta comunitat autònoma en el quart trimestre del 2010 a
Espanya era d’un 60%, Illes Balears un 64,4%, Canàries un
62%, Catalunya un 62% i València un 60%. Aturats registrats,
Sr. Bauzá, mes de febrer, 4,1% creix a tot Espanya, Illes Balears
baixa un -0,4%, Canàries puja un 1,3%, 0,9% puja a Catalunya
i 3,8% a puja a València. Empreses per nombre d’habitants:
Balears i Catalunya per davant de tothom amb molta diferència.

Aquesta és la realitat, Sr. Antich, li agradi o no li agradi, la
vulgui ocultar o la vulgui amagar. És curiós que, sobretot quatre
anys després de la seva presa de possessió, pràcticament acabant
aquesta legislatura, vostè diu tot el que farà des de l’any 2011
a l’any 2015 quan no ho ha volgut o no ha pogut fer les coses
que realment esperaven aquests colAlectius.
Simplement jo li vull dir, Sr. Antich, vostè no en sabia abans
i vostè no en sap ara, però el més important, el seu vertader
problema és que els ciutadans de les Illes Balears saben que
vostè no en sap. Moltes gràcies.

..., aquest mes de febrer, tenim un 21% d’autònoms. Per tant,
aquesta és la situació. Nosaltres amb una crisi econòmica molt
dura i vostès en un moments en què, efectivament, l’activitat
econòmica anava bé.

Aquesta és la situació, sense demagògia. Aquesta és la
situació, sense demagògies. I li diré més, autònoms i petites
empreses se’n crearan moltes ara perquè ve una bona temporada
turística. Per cert, no el vaig veure a Berlín, vostè només ve
quan les coses van malament, no li va bé que les coses vagin bé.
Moltes gràcies, Sr. Bauzá.
(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

(Aplaudiments)
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
I.12) Pregunta RGE núm. 924/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions del Molt Hble. Sr. President en
relació amb el Partit Popular.
Següent pregunta RGE núm. 924/11, és relativa a
declaracions del Molt Hble. President en relació amb el Partit
Popular. La formula el diputat Sr. Antoni Pastor i Cabrer del
Grup Parlamentari Popular. Sr. Pastor, té la paraula.
EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El debat parlamentari quan
arriben les dates electorals, la veritat és que sol pujar de to i
moltes vegades deim coses que freguen els límits i tal vegada el
tarannà parlamentari. Però vàrem veure diumenge dia 20 unes
declaracions del president del Govern, el president de tots els
ciutadans de les Illes Balears, de la minoria que el varen votar
i de la majoria que no el varen votar, que va tractar els membres
del Partit Popular com a corbs. Són unes declaracions fetes pel
president, acompanyades d’una foto envoltat de membres del
Partit Socialista que curiosament miren cap al cel, no sé si
esperant que arribin bones notícies o què, o que els ha vengut en
aquest cas l’esperit de la creença.
Ens agradaria saber si consideren oportunes aquestes
declaracions per part d’un president d’una comunitat autònoma.
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Vostès, Sr. Moragues, a tota aquella persona que no pensa
com vostès la insulten, recorren sempre a l’insult, contínuament
insulten. Vostès als que critiquen la seva gestió en temes
econòmics els insulten; a aquells que critiquen el seu
endeutament, vostès els critiquen i els insulten. Això, senyors
del Partit Socialista, sona a temps on imperava el feixisme,
aquests insults i aquest menyspreu cap a l’oposició són d’un
altre temps...
(Remor de veus)
...i no precisament d’un estat democràtic en què el president
del Govern hauria de respectar totes les persones. Sí, senyors
del Partit Socialista, això correspon a temps del feixisme, i
gràcies a Déu aquest temps havia passat.
Moltes gràcies.
(Aldarull a la sala i aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Moragues, té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):
Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Pastor, jo, en el temps del
feixisme, sé on era jo i sé on eren quasi tots vostès, que tenien
edat...
(Remor de veus)

Moltes gràcies.
...de ser a algun lloc. Jo ho sé, vostè no ho sap perquè...
LA SRA. PRESIDENTA:
(Aldarull a la sala)
Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Moragues, té la paraula.
...perquè no era viu. Jo sé on eren, jo sé on eren, Sr. Pastor.
EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Albert
Moragues i Gomila):

(S'escolta una veu de fons que diu: no havien nascut)

Gràcies, Sra. Presidenta. Idò sí, les trobam oportunes.

LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors..., senyors diputats...

Sr. Pastor, té la paraula.

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

EL SR. PASTOR I CABRER:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Moragues, la veritat és
que el seu efecte sorpresa de cada dia és menor, ja ni tan sols
ens sorprèn que vostè consideri oportú que un president d’un
govern tracti de corbs en aquest cas als membres de l’oposició.
Sr. Moragues, existeix el respecte cap a les persones, cap als
colAlectius i sobretot cap a la diferència d’opinió.

Miri, Sr. Pastor, més enllà dels sermons de la muntanya que
ens ha intentat fer avui matí, el president, li agradi més o li
agradi menys, va fer un ús figurat del llenguatge, això que se’n
diu una metàfora, no sé si sap què vol dir. Va dir exactament:
“Estan actuant com ho fan els corbs perquè intenten alimentarse purament i simplement del sofriment dels altres per treure
rendiment electoral de la crisi”, i per açò, Sr. Pastor, no s’han
d’enfadar tant, no hem de tenir la pell tan fina, Sr. Pastor, i si
pensen que aquesta comparació és un insult, idò crec que pensen
massa.
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Aquesta és una metàfora corrent en l’ús del llenguatge, i a
més crec que pel que vostès diuen açò és una finesa, Sr. Pastor.
No s’haurien d’enfadar tant perquè..., quan ens senten emprar
figures amb retòrica, encara que aquest no sigui el seu estil, jo
ja ho entenc. Vostès no empren expressions metafòriques,
vostès directament insulten. Jo li recordaré quatre de les coses
que vostès ens diuen. Jo no vull entrar en el seu terreny, en el
qual vostès es troben tan còmodes, però els ho vull recordar:
mentiders, recaptadors de vots, covards, lladres,
pocavergonyes... Açò ens ho diuen cada setmana, i no vostè tot
sol, quasi tots els que seuen per aquí. Per tant no sé per què
s’estranyen tant, Sr. Pastor. Nosaltres fem un ús semàntic, un ús
lingüístic d’una certa finesa, encara que no els agradi...

venda, Sr. Conseller, no ha estat la realitat dels fets; la realitat
dels fets és una altra, i ara ho veurem, i ho tenim avui amb les
auditories que amb molts d’esforços hem obtengut dels comptes
d’aquestes empreses de l’any 2009.
I aquestes auditories, Sr. Conseller, són sagnants. Sense
ànim de fer cap demagògia avui li demanam explicacions del
comportament de les empreses públiques durant l’any 2009, i
això que encara estam pendents de rebre l’informe de la
Sindicatura de Comptes, que suposam que està a punt d’arribar,
i sense comptar que de l’any 2010 no tenim cap dada, perquè ni
tan sols no han entrat el pressupost ni ens han volgut facilitar
cap dada ni tan sols la darrera informació trimestral del
pressupost de l’any 2010.

(Remor de veus)
...però açò és el que ens dóna el coneixement del llenguatge.
Per acabar els llegiré -ja que aquest parlament és tan
aficionat darrerament a la poesia- un poema que m’agradaria
que llegissin. És El corb d’Edgar Allan Poe: “L’au negra
arrencà un somriure del meu trist estil de viure/ en veure’l
aposentar-se amb aires tan greus i austers: / ‘No per xoll i cara
aspriva, ets Corb d’anar a la deriva / per la plutònica riba, vell,
espectral. ¿I quin és / -vaig dir-li-, en les platges fosques, el teu
noble nom, quin és el teu nom?’”.
(Remor de veus i alguns aplaudiments)
Açò és Edgar Allan Poe dedicat a tots vostès. Moltes
gràcies, Sra. Presidenta.

Les auditories financeres i de legalitat objecte d’aquesta
interpelAlació i que ara veurem posen de manifest ilAlegalitats;
fraccionaments, pujades de sous, obertures de comptes corrents
sense autorització, targetes de crèdit sense autorització, manca
de justificació..., són a l’ordre del dia de les empreses públiques
de l’actual govern, i això que vostès segur que no han fet
segones auditories ni han fet ampliacions de les mateixes que sí
varen fer amb l’anterior govern. Aquestes les haurà de fer un
altre govern.
Però la realitat és que les irregularitats són a l’ordre del dia
i la corrupció per desgràcia també ho ha estat, de la passada
legislatura no només, sinó d’aquesta mateixa legislatura en què
vostè era responsable d’Hisenda, i evidentment sense que hi
hagués cap denúncia per part d’aquest govern, sinó que no li ha
interessat i han hagut de ser els particulars que fessin aquesta
denúncia.

(Més aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Moragues.
II. InterpelAlació RGE núm. 166/11, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern
en relació amb les opinions i deficiències detectades per les
auditories efectuades a diversos ens instrumentals de
l'administració de la comunitat autònoma.
Passam ara al debat de la InterpelAlació RGE núm. 166/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular. És relativa a política
del Govern en relació amb les opinions i deficiències detectades
per les auditories efectuades a diversos ens instrumentals de
l’Administració de la comunitat autònoma.
En nom del Grup Parlamentari Popular em demana la
paraula la Sra. Cabrer.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, les
empreses públiques del Govern de les Illes Balears han estat un
tema candent durant tota aquesta legislatura. El Govern,
sobretot a través del seu conseller d’Hisenda, s’ha encarregat
d’intentar vendre davant l’opinió pública que allò que era un
descontrol, segons vostès, la passada legislatura, ha passat ara
un control ferri i rigorós durant aquest mandat. Han venut lleis,
han venut interventors delegats, controls rigorosos, però aquesta

Per tant, Sr. Manera, de la gestió del 2009 no ens poden
vendre cap moto, i vull concretar aquestes afirmacions.
Consorci Turisme Jove. Llegesc textualment. “Degut a la
importància de les limitacions abans mencionades als paràgrafs
4, 5, 6 i 7 i de les incerteses descrites als paràgrafs 8, 9 i 10, no
poden expressar una opinió sobre els comptes anuals”. Crec que
ho diu tot. I a més li pos exemples concrets: contractació de
serveis per valor de 146.000 euros sense cap procediment de
contractació, 283.000 euros d’arrendament de local on no s’ha
realitzat cap tipus de procediment, fraccionament en la
contractació de serveis per import de 36.00 euros, excessos de
despesa de capítol 2 en 493.000 euros sense modificació de
crèdit.
Fundació Illesport. Després de múltiples irregularitats sobre
la construcció d’un pàrking al Palma Arena, irregularitats de
declaració d’IVA advertint d’inspecció fiscal i sanció, convenis
irregulars amb entitats, incompliment de la normativa de
comptabilitat pressupostària, es conclou amb dos apartats:
“Primer. Donada la importància de les reserves anteriors, la
Fundació Illesport no compleix la legislació més important que
li és d’aplicació relativa a l’administració i el control dels fons
públics. Segon. Degut a la importància de les limitacions a (...)
i incerteses descrites en els paràgrafs 4 a 14 no poden expressar
una opinió sobre els comptes anuals de l’any 2009".
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COFUC. “Balance descuadrado sin posibilidad de
determinar qué partidas o asientos provocaban dicho
descuadre. No hemos obtenido de la sociedad las
conciliaciones bancarias de todas las cuentas corrientes. No
hay documentación soporte suficiente de los movimientos
habidos entre la fecha de cierre y la fecha de recuento físico de
parte de los elementos seleccionados para inspección.
Contratos de suministros y servicios sin adecuarse a la Ley de
contratos. Exceso de gasto no autorizado en capítulo 1 por
importe de 125.000 euros. Se ha superado el crédito total de
gastos corrientes que tienen carácter limitativo. Dada la gran
importancia de las limitaciones al alcance de nuestra auditoría
no podemos expresar una opinión sobre las cuentas anuales.”
CAIB Patrimoni. “La sociedad está sujeta en su actividad
contractual a los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Se
han detectado las siguientes deficiencias: exceso del importe
contratado en dos proveedores, falta de expediente en una
contratación, prórroga de dos contratos menores. Se ha
incumplido con la obligación de información periódica en el
seguimiento del plan financiero y se ha abierto una cuenta
bancaria sin autorización previa.”
Fundación Baleares en el Exterior. “Se ha dispuesto de una
tarjeta de crédito sin autorización. Exceso de gastos de
personal en 56.000 euros superándose el crédito total de
gastos corrientes. Incremento del salario del gerente
incumpliendo la ley. Modificaciones de créditos irregulares.”
Parc Bit SA. “Incumplimiento de la debida publicidad y
concurrencia en cuatro convenios y dos fraccionamientos.
Exceso del importe contratado en un expediente. Defectos en
la tramitación de expedientes de contratación. Incumplimientos
de la obligación de información periódica en la Dirección
General del Tesoro.”
SEMILLA. “Falta de aplicación de las instrucciones
internas de contratación. Incumplimiento en la debida
concurrencia en ciertas adjudicaciones. Fraccionamiento de
contratos. Insuficientes justificación de la adjudicación de un
contrato de prestación de servicios mediante la figura de
convenio. La sociedad ha concedido un préstamo a Plantas
Disecadas SA por 600.000 euros sin autorización previa.
SEMILLA no se ha sometido al control previo preceptivo y
vinculante de las consellerias de Interior y Economía en las
contrataciones de personal y ha superado el límite máximo de
la tasa de reposición.”
Serveis Ferroviaris de Mallorca. “Falta de expediente en
cuatro contrataciones. Fraccionamiento de contratos. Se ha
superado el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos
de personal. La retribución de un miembro de alta dirección ha
sufrido incremento.”

5653

IBAVI. “También se ha superado la tasa de reposición de
efectivos autorizados, siendo cuatro altos cargos los que han
incrementado su retribución de forma irregular. Exceso y
fraccionamiento de varios contratos. Prórroga de contratos
menores. Defectos en la tramitación de expedientes.”
IBABSA. “Falta de autorización de préstamos a Bon Me
Segle XXI y en la firma de un convenio de colaboración con
una entidad financiera. Falta de control previo preceptivo y
vinculante en la contratación de personal. Formalización de
convenios sin respetar la normativa y sin informe previo de la
Consejería de Economía y Hacienda.”
IBANAT. “Incumplimiento en publicidad y concurrencia de
ciertas adjudicaciones. Exceso del importe contratado con un
proveedor. Fraccionamiento de contratos. Convenios que se
deberían haber tramitado de acuerdo a lo establecido por la
Ley de contratos.
(Remor de veus)
No se han sometido las contrataciones de personal al
control previo preceptivo y vinculante de las consellerias...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyors diputats, una mica de silenci.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
...de Interior y Economía, existiendo además deficiencias
en la tramitación de los expedientes. Se ha superado el límite
máximo de la tasa de reposición de efectivos autorizada.”
Fundació Banc de Sang i Teixits. “Contrataciones
realizadas por la fundación en las que no se ha cumplido con
los procedimientos de contratación establecidos en la Ley
30/2007, de contratos del sector público. Contrataciones de
personal realizadas sin aplicar los procedimientos para cubrir
plazas de personal según las estipulaciones de su convenio
colectivo.”
Agencia de Cooperación Internacional. “Falta de
elaboración de las instrucciones internas de contratación.
Incumplimiento de publicidad y concurrencia en ciertas
adjudicaciones. Exceso del importe contratado en un
expediente. No se han sometido las contrataciones de personal
al control previo preceptivo y vinculante de las consellerias de
Interior y Economía. Se ha superado el límite máximo de la
tasa de reposición. Las retribuciones de personal han
experimentado un incremento superior al 2%.”
Fundació pel Desenvolupament Sostenible. “S’ha detectat
despesa per 333.000 euros corresponent a un proveïdor per a la
qual s’ha realitzat fraccionament en la seva contractació.”
SITIBSA. “No disponen hasta la fecha de instrucciones
internas de contratación. Incumplimiento de la debida
publicidad y concurrencia en las adquisiciones a un proveedor
de servicios. Prórroga de tres contratos menores.
Retribuciones de personal superiores al 2%.”
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ABAQUA. “Incumplimientos en la debida publicidad y
concurrencia en ciertas adjudicaciones. Fraccionamiento de
varios contratos. Prórroga de contratos menores. Se ha
incrementado la retribución de seis altos cargos. Se ha
superado el límite máximo de la tasa de reposición de efectivos
autorizada. Las retribuciones de personal han experimentado
un incremento global superior al 2%.”

Per tant... No, no, però és que no es poden comparar les
coses d’aqueixa manera. No, no...
(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores..., senyores diputades, senyors diputats...

Fundació Institut socioeducatiu S’Estel. “Incremento del
capítulo 1, gastos de personal, por importe de 855.800 euros
sin haberse realizado petición de autorización previa a las
consellerias de Interior y Economía, lo que supone un
incumplimiento del artículo 15 de la Ley 9/2008, de
presupuestos de la comunidad autónoma, que establece que
durante el año 2009 no se podía contratar personal temporal
salvo en casos excepcionales y previa autorización.” -855.000
euros.
Sr. Conseller, tot això és només una mostra del que hi ha,
perquè hi ha més, hi ha moltes empreses que encara queden,
però només és una mostra. Jo li vull demanar avui on ha estat la
seva política de control del sector instrumental? On són els
interventors delegats?, els famoses lleis de control i la seva
eficàcia? I sobretot, Sr. Conseller, ha merescut o mereix qualque
d’aquestes innumerables irregularitats un estudi a part
específic?
Moltes gràcies.
(Remor de veus i aplaudiments)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrer. En nom del Govern té la paraula el Sr.
Manera.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, moltes gràcies
per la intervenció, i li vull contestar algunes de les coses que
vostè ha comentat en relació amb aquest tema.
Bé, en referència a la qüestió de deficiències en el sector
instrumental, les deficiències detectades per les auditories al
meu parer es poden agrupar en tres conceptes següents, que són,
en primer lloc, els fons propis negatius; en segon terme, els
excessos de despesa respecte del pressupost aprovat; i, en tercer
lloc, deficiències en relació amb la Llei de contractes del sector
públic. Jo al meu parer faria aquesta agrupació de manera més
genèrica.
Home, si vostè ve aquí i llegeix tot el que vostè ha llegit, jo
li puc fer el mateix exercici a les auditories de la legislatura
passada i trobaríem un escenari molt similar, molt similar.
(Remor de veus)

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
No, no. És que vostès juguen amb una trampa, en això.
(Més remor de veus)
Sí, sí que ho fan. Sí que ho fan...
LA SRA. PRESIDENTA:
Senyores diputades...
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Sí que ho fan.
LA SRA. PRESIDENTA:
...a la intervenció de la Sra. Cabrer no hi ha hagut cap
interrupció. Els deman... -un momentet, Sr. Conseller- els
deman que facin el mateix, ja per una qüestió d’educació.
Continuï, Sr. Manera.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Jo vull dir que jo he sentit tot el que ha dit la Sra. Cabrer i no
he dit absolutament res, ni jo ni ningú dels meus. Per tant, per
favor, deixin-me parlar. Vostès han donat la seva opinió, jo don
la meva.
Jo crec que en això vostès no juguen net en aquest cas, Sra.
Cabrer. Vostè ve aquí, llegeix les auditories i li podríem fer el
mateix, i veuria com les diferències no són tan grans.
Passem al gra de la qüestió. Si analitzam aquestes
incidències, aquests tres blocs d’incidències per a cada tipus
d’ens per a l’any 2009, que és el darrer any que comptam amb
auditoria realitzada, trobam el següent: a les empreses
públiques, en primer lloc, la situació de fons propis negatius, la
trobam a 5 de les 27 empreses públiques, a 5 de les 27 empreses
públiques que actualment té el Govern, i que tal i com
manifesten els mateixos auditors als seus informes, pel criteri
d’empresa en funcionament i al ser el Govern el seu únic o
majoritari accionista no suposa cap advertiment d’auditoria, no
suposa cap advertiment. Aquesta situació, Sra. Cabrer -a posta
li dic que podríem venir aquí a llegir les seves auditories-,
contrasta amb les 14 empreses públiques que l’any 2006, darrer
any de gestió completa del seu govern, comptaven amb aquesta
mateixa situació de fons propis negatius. Per tant crec que en
aquest aspecte han estat clares la gestió i la política que ha duit
a terme aquest govern.
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En segon lloc, si el que miram d’aquestes empreses són els
excessos de despesa respecte del pressupost aprovat, li he de dir
que no hi ha gaire diferència entre la gestió del govern anterior
i la d’aquest. En ambdós casos trobam excessos de despesa en
14 entitats, 14, i hauríem d’analitzar cap per cas el motiu
d’aquests desviaments, i tengui per segur que en tots els casos
que nosaltres hem vist hem trobat una explicació que hem
comentat a l’auditor, i vostè només parla d’auditoria, però hi ha
una resposta del Govern a tot això i de les empreses, com no pot
ser d’una altra manera. Home!, no em centri només el tema en
allò que diu l’auditor i no en el que diuen després a les respostes
els administradors públics.
En tercer lloc, si analitzam les deficiències en relació amb
la Llei de contractes del sector públic, també poden ser motius
diversos i variats. Tant vostès com aquest govern els he de dir
que hem fet una gestió molt similar al respecte; no hem
d’oblidar, de totes maneres, que en el cas del nostre govern hem
hagut d’aplicar una nova llei de contractes, una llei bastant més
severa, una llei que ha suposat majors càrregues de feina,
majors requisits per dur a terme les contractacions, la qual cosa
ha fet que el nombre de deficiències detectades -la veritat sigui
dita- hagin pogut ser superiors i per tant aquí tenguem un
element de difícil comparació, però la Llei de contractes, Sra.
Cabrer vostè ho convindrà amb mi, la nova, és bastant més
estricta, bastant més dura i presenta més requeriments per part
de l’administració.
Aquest govern des del primer any va ampliar als auditors
l’abast de les proves a efectuar, ho vàrem fer així, en l’àmbit del
seu treball, introduint més proves de compliment i amb mostres
més amples per tal de ser estrictes quant al seu grau de
compliment en les seves obligacions, motiu pel qual encara s’ha
estat, al meu parer, més escrupolós en l’anàlisi de les empreses.
És a dir, Sra. Cabrer, que el Govern va exigir als auditors un
control més exhaustiu, si m’ho permet, majors criteris d’examen
i una anàlisi més detallada dels comptes, i així i tot el nombre de
desviaments és inferior al detectat durant la legislatura passada,
amb criteris de control que eren més laxes.
Miri, Sra. Cabrer, jo no he vengut, quan he estat conseller,
a vendre el descontrol de la seva etapa, encara que vostè no s’ho
cregui; jo no he vengut a vendre això. Vostè ho ha dit; no, jo no
he vengut a vendre el descontrol. El descontrol en algunes
empreses, hi era, hi ha casos que no m’obligui a recordar-los-hi,
en què es varen produir aquestes situacions amb denúncies
pertinents, tant per l’àmbit privat com per l’àmbit públic.
En el cas de les fundacions els fons propis negatius
corresponen a cinc, diguem-ne, fundacions en aquest moment,
davant set de l’any 2006, i hem de fer les mateixes observacions
que he fet abans quant a la Llei de contractes. Quant a
contractes, fons propis negatius a 6 d’ells, mentre que l’any
2006 ens trobàvem amb fons propis negatius a 12, 12 consorcis.
Tampoc no hi ha diferència quant al compliment de la Llei de
contractes.
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Per tant, i com li he dit abans, la política duta a terme, al
meu parer, per aquest govern ha estat una política de gestió
intentant ser el més eficaç possible amb els recursos públics i
clarificar al màxim la situació. Tots els auditors que ens han fet
aquests informes han rebut el seu corresponent comentari per
part de l’administració perquè, en alguns casos, els casos dels
fraccionaments són eloqüents, on hi ha una disparitat entre els
auditors i la percepció del Govern en casos concrets.
Aquest govern, per altra banda, ha iniciat una tasca de
reducció d’aquest sector, ho dic pel que vostè comentava, on hi
ha els mecanismes de control, jo crec, amb tota educació, crec
que li he intentat explicar.
En relació amb el sobredimensionament del sector públic
que ens vàrem trobar quan vàrem arribar al Govern, això és així,
hem fet alguns resultats que són insuficients, totalment
insuficients, però que al meu parer van en camí d’aquesta nova
dimensió del sector públic.
Hem eliminat Turisme Jove; hem liquidat el CDEIB; ha
desaparegut Fires i Congressos; s’estan unificant totes aquelles
empreses relatives a la construcció, entre cometes, de la
comunitat autònoma: CAIB Patrimoni, IBAVI, IBISEC; s’han
fusionat IBATUR i INESTUR; s’han unit consorcis
sociosanitaris de Mallorca, Menorca i Eivissa, i en aquests
moments estam en un procés d’estudi de passar els 170 ens de
l’any 2007 a pocs més d’una trentena, en un procés que no és
fàcil, que no és fàcil, que no es pot fer automàticament, que
comporta temes laborals i que, per tant, s’ha de negociar
evidentment amb els agents socials.
També hem apuntat la tramitació de la Llei del sector públic,
que significa, juntament amb la Llei del bon govern, dues peces
jurídiques importants per intentar solucionar els problemes o les
dificultats o les deficiències que pugui tenir aquest sector
públic.
De manera que, al nostre entendre, hem fet aquesta tasca, no
hem vengut aquí a cercar descontrols de ningú, els descontrols
han vengut sols, Sra. Cabrer; crec que hem fet un esforç de
comunicar-los a vostès, abans del mes de juny del 2010, les
auditories. No és cert que fos tan penós per a vostès accedir a
aquestes auditories, les vàrem enviar a dos dels seus diputats, i
en aquest sentit crec que hem actuat d’una manera correcta.
Li he de matisar d’una forma severa, Sra. Cabrer, això del
tema de la corrupció: vostè no pot dir aquí que nosaltres hem fet
corrupció, no ho pot dir, perquè quan hem tengut un problema
de corrupció -no, no, no, un moment, anem a ser seriosos-, quan
hem tengut un problema de corrupció hem expulsat els partits
o el partit que ho ha fet, però ho hem fet, i vostès ens n’hem
assabentat després de tots els casos que vostès varen tenir i que
resulta difícil que en algun moment no poguessin intuir-los.
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Intervencions delegades, les hem posades a les conselleries,
no les podem a les empreses públiques fins a l’aprovació del
nou sector, de la nova Llei del sector públic, Sra. Cabrer, vostè
ho sap això, no em demani una cosa que no puc fer, ho podem
fer a partir de l’aplicació de la Llei del sector públic, però no
abans.
Per tant, hem posat mecanismes, puc convenir amb vostè
que són insuficients, però hem posat mecanismes, hem posat
instruments i de cara a les auditories hem estat molt més
exigents que ho varen ser vostès.
Gràcies.
(Petit aldarull)
(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Mixt?
No hi ha cap intervenció.
Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el
Sr. Alorda té la paraula.

En la resta, com treballen, ens consta, els sectors, els distints
gestors a cada un dels ens, corregir les disfuncions que hi hagi
hagut i per tant tendrà el nostre suport.
En qualsevol cas, és evident que alguna d’aquestes podria
donar per algun tipus de debat més monogràfic, és difícil fer una
valoració global de totes les auditories i crec que hi haurà
ocasió. De les de l’anterior legislatura jo no diria que hi ha un
monogràfic, sinó que donaria per períodes de sessions íntegres
per a una sola empresa pública, per tant la veritat és que és
impossible tractar-ho tot i per tant dins aquesta panoràmica que
ens permetia aquesta interpelAlació, esperarem la moció
subsegüent per presentar les nostres pròpies propostes.
Moltes gràcies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alomar. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Boned.
Sr. Boned, té la paraula.
EL SR. BONED I ROIG:

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Per part del nostre grup realment
també animar el conseller que prengui les mesures perquè totes
aquestes deficiències, aquestes deteccions que han fet les
distintes auditories siguin corregides en el funcionament.
Nosaltres pensam que la Llei del sector públic surt a camí també
a tota una sèrie de pràctiques o d’hàbits que hi havia dins el
sector públic i que s’han de corregir, per descomptat.
La veritat és que si una cosa no podrem negar al Partit
Popular és que tenen coratge de tractar aquestes qüestions, jo,
quan parlaven que dins Illesport hi havia qualque tema delicat
referent a irregularitats del Palma Arena, fins i tot he posat
realment les antenes per veure de què se’ns parlaria, però
comprendrà que avesats al nivell de titulars que genera el Palma
Arena i les seves irregularitats en els mitjans de comunicació,
la veritat és que ens ha paregut que certament s’han de corregir
aquests elements que apuntava la Sra. Cabrer i els que apunten
les auditories, però creim que tot realment són qüestions que no
donaran de si tant, afortunadament, com ha donat l’anterior
legislatura, tenint en compte que, a més, el Sr. Bauzá ha apuntat,
ha anunciat la continuïtat del model Matas de gestió pública
com a un element, com a una mostra, com a un referent de les
Illes Balears. No el compartim, per tant nosaltres no només
preferim el sistema de control que hem tengut ara sinó que
compartim amb l’interpelAlant que tot allò que pugui fer-se per
millorar-lo ho hem de fer.
Sempre tenim present també l’eficàcia que es reclama de les
empreses públiques, és evident la seva funció; si en lloc de 170
en queden 30, en queden 40 o en queden 25 tothom sap per què
existeixen i què és el que se’n pretén d’eficàcia i d’un altre
nivell de control públic, sinó a través del dret mercantil, sempre
públic, sempre honest, sempre transparent, però evidentment
amb unes altres regles del joc.

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, hem sentit avui aquí per part del
portaveu del Grup Popular parlar que efectivament quan
s’atraca el període electoral hi ha debats que pugen de to i que
es parla de vegades més del que s’hauria de parlar i es diu
moltes vegades allò que seria recomanable ni tan sols dir. Però
està clar que, arribat aquest moment i aquesta interpelAlació, i
potser no és la primera, ja n’hi ha alguna d’altra, tenen poc
sentit real d’allò que s’espera d’una interpelAlació, és més quasi
quasi jo diria que pura ficció i quan sentim els portaveus del
Grup Popular interpelAlar consellers aquestes darreres setmanes
tenim la sensació d’assistir més que a una interpelAlació
parlamentària a un míting electoral. I crec que per aquí és per on
van els tirs.
Crec que queda molt clar què s’intenta amb aquesta
interpelAlació d’avui, Sr. Conseller; jo entenc que al Partit
Popular li resulti molt complicat empassar-se allò que li passa
en aquesta legislatura i que si bé al principi pareixia que la
intenció era mirar d’eliminar tot allò que pogués fer olor de la
passada legislatura, està clar que darrerament hem pogut
constatar que s’ha canviat de tàctica i es va per un altre camí,
ara fins i tot el propi president del Partit Popular ja avala la
gestió de la passada legislatura, cosa que ja és significativa. I
per tant la tàctica de defensa ha passat a aquest suposat atac que,
de vegades, segons alguns, és la millor defensa, i aquest atac
passa per posar en marxa un ventilador i escampar tota la
porqueria que ells creguin que pot afectar aquest govern i els
partits que l’envolten i d’aquesta manera intentar sortir-ne el
millor possible. Però jo li he de dir una cosa, Sr. Conseller, crec
que vostè ja ha donat les explicacions adients, concretes,
oportunes i en relació amb el que s’havia de contestar el dia
d’avui.
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I la intervenció del Grup Popular, des del meu punt de vista,
des del nostre punt de vista, no se la creu ningú.
I és curiós que, vostè ja els ho ha dit, però a ells els importa
molt poc, vostè els ha recordat coses que s’han fet en aquesta
legislatura, precisament per fer front a situacions del passat, a fi
que no es repetissin, i crec que la gran diferència és la que ha
marcat vostè: en aquelles recomanacions que fan no tan sols les
auditories sinó fins i tot alguns informes, sense anar més lluny
de la Sindicatura de Comptes o algun altre, aquest Govern
intenta assumir-les i posar-les en pràctica l’abans possible, cosa
que no passava en el passat. Vostè deia que no volia recordar el
passat, però jo crec que, després de la intervenció de la portaveu
del Grup Popular, on ha fet referència directament i textualment
a irregularitats i corrupció que són a l’ordre del dia, jo crec que
sí que s’ha de comentar qualque cosa del passat. I està parla
d’un grup parlamentari que, davant els mateixos resultats que,
com vostè mateix ha dit, de la passada legislatura, que podrien
en alguns casos fins i tot ser calcats, la resposta que tenia era
que es prioritzava, i de fet els fets han demostrat que era cert, el
programa del Partit Popular per damunt de recomanacions
d’auditories o de sindicatures, tots els era igual, s’havia de tirar
endavant fos com fos, passant per damunt qui fes falta el
programa del Partit Popular, perquè això era prioritari, fins i tot
per damunt de la llei.
Les proves són allà, es parla de situacions irregulars a
empreses públiques, jo no sé si es pot comparar el que avui
se’ns ha llegit per part de la portaveu del Grup Popular amb
casos com del CDEIB, que és al Jutjat i a presó, l’IBATUR que
és al Jutjat, l’IBISEC que és al Jutjat, i podríem seguir amb la
relació, però crec que és absolutament innecessari.
Crec que cadascú s’identifica per si mateix i les
intervencions de cadascú posen a cadascú també al seu lloc, i
avui està molt clar que el Partit Popular ha passat d’aquell intent
d’oblidar que havia passat en aquell govern del Sr. Matas, a
defensar aquest govern del Sr. Matas, no assumir tot el dolent
que va passar allà i intentar fer creure a la societat d’aquestes
illes que novament tots els polítics som iguals, i això és no tan
sols mentida sinó que és una falAlàcia; no tots són iguals, uns
són allà on són i els altres, malgrat no agradi a aquest costat del
seu grup parlamentari, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Boned, ha d’anar acabant.
EL SR. BONED I ROIG:
Sí, acab.
... defensam uns drets de tots els ciutadans, alguns només
defensaven els drets de si mateixos. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Boned. Rèplica del grup autor de la
interpelAlació, Sra. Cabrer.
Sra. Cabrer, té la paraula.
LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Miri,
Sr. Conseller, vostès, i especialment vostè, s’han passat tota la
legislatura donant lliçons; vostè es presentava com el Robin
Hood contra els mals costums a les empreses públiques, i resulta
que si miram l’any 2009, perquè el 2008 ja s’ha pronunciat fins
i tot la Sindicatura de Comptes i avui es veurà en comissió, ja ha
dit que no és que hi hagi mals costums sinó que vostès n’han
creat de nous. I vostè ve aquí i crec que el més greu d’avui del
debat és que, després d’haver fet de Robin Hood, donar lliçons,
ens diu que la situació és pareguda, és pareguda al que hi havia
a l’anterior legislatura, que són molt similars. Això és molt
típic, sincerament, de l’esquerra sectària, perquè vostè diu:
nosaltres, si hi ha hagut corrupció, l’hem engegada; escolti, la
diferència és que a l’anterior legislatura s’han fet ampliacions
d’auditoria, auditories a part, s’han gastat milions en auditories
a la passada legislatura i d’aquesta legislatura vostès no
denunciaven res, han hagut de ser uns ciutadans particulars que
denunciassin, vostès no denunciaven res. Per tant, la corrupció
que hi ha hagut aquesta legislatura, vostè era el responsable de
controlar aquests comptes i no ho ha fet, només li interessava la
passada legislatura, però no mentre vostè governava, i ens diu
que és paregut.
Jo li deman, era una roda de premsa allò dels interventors
delegats, la Llei del sector instrumental, perquè parla ara, diu
que el 2010, no, el 2007, el 2008, el 2009, estava en informació
pública, la llei es feia a bombo y platillo, els interventors
delegats, vostè feia rodes de premsa, entrevistes, deia que ja
estava controlat, d’això en podem treure diaris i diaris en què
vostè deia això, i ara ens diu que no, que no, que no ha estat fins
ara. La realitat, nosaltres tenim les dades que tenim i les
darreres que tenim són del 2009, perquè, per desgràcia, de l’any
2010 no tenim res i de l’any 2011 ni li comptem, ni pressupost,
ni cap xifra, ni sabem les partides pressupostàries que han obert
les conselleries malgrat era una obligació seva remetre-les al
Parlament, perquè així es va aprovar en aquest Parlament.
Vostè ha dividit en tres aspectes les auditories i no m’ha
contestat molts altres aspectes, per exemple, a moltes empreses
públiques els gerents o els directius s’han pujat el sou, ho hem
vist a la Fundació Balears a l’Exterior, a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, a l’IBAVI, a ABAQUA; mentre vostès congeles les
pensions i davallen els sous als funcionaris, els directius es
pugen els sous. Jo li deman: vostè ha pres qualque mesura en
això?
Tenim targetes de crèdit sense autorització; tenim comptes
bancaris, comptes corrents sense autorització; li sona això,
perquè això ha estat de ple debat en els jutjats, és un tema
d’actualitat, això de targetes de crèdit, comptes corrents, ens pot
donar una explicació de tot això? Per no parlar, evidentment, de
fraccionaments, contractacions sense expedient.
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Vostè ens diu que és que ha canviat la Llei de contractes del
sector públic, bé, ha canviat relativament, el que sí ha augmentat
són les quantitats per poder contractar a dit, perquè ara per fer
obres 200.000 euros i abans eren 30.000 euros, i per estudis
60.000 euros i abans eren 20.000 euros, això sí que ha canviat;
que l’anterior govern tenia uns imports molt més petits per fer
contractacions a dit i vostès els tenen molt més grossos.
Miri, avui horabaixa hi va l’informe de la Sindicatura de
Comptes de les empreses públiques de l’any 2008 i diu: entitats
que han incomplert la normativa aplicable en matèria de
contractació, i són dues pàgines, són 40, 40 empreses públiques
que han incomplert la Llei de contractació, 40, les he comptat.
Per tant, no ens digui que s’ha millorat qualque cosa, perquè
crec que hem anat a pitjor.
No m’ha dit res de les infraccions d’IVA, d’avisos que hi ha
fins i tot d’expedients d’inspecció fiscal, de sanció tributària, de
la manca d’informació als auditors. Sr. Conseller, cap
conselleria no se salva, ni tan sols la Sra. Santiago, que sempre
ens dóna lliçons, tampoc no se salva la Sra. Santiago.
Jo l’únic que li vull dir és que si haguessin estat auditories
del Partit Popular vostès s’haguessin encarregat, evidentment,
de fer ampliacions d’auditoria. I li vull recordar que hi ha un
article, l’article 9, de la Llei 7/2010, que és la llei de les
empreses públiques, la llei nova, l’article 9 diu que quan hi ha
irregularitats a auditories s’han de prendre mesures addicionals
de control. I jo li deman avui: a resultes d’aquestes auditories de
l’any 2009, que n’hi ha de molt desastroses, però molt
desastroses, vostès han acordat unes mesures addicionals de
control cap a alguna d’aquestes empreses públiques o no les han
acordat? Això és que nosaltres volem saber, perquè realment
que vostè ens vengui aquí a donar lliçons de no sé què, doncs
molesta, molesta, evidentment amb tot el que ha plogut aquesta
legislatura, a les empreses públiques que tenguem aquestes
auditories, que no hi hagi ampliacions d’auditories ni noves
mesures de control i amb tot el que hem hagut d’aguantar, Sr.
Manera, per acabar, jo li he de dir sincerament, la nostra
percepció és que vostès han estat sectaris cent per cent.
I a més, només els ha interessat la corrupció, per acabar,
contra l’adversari polític, però no realment per controlar les
empreses públiques. Jo supòs que el seu partit li agrairà.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo no venc a donar lliçons a
ningú, Sra. Cabrer, no venc a donar lliçons, és vostè que pareix
que les vol donar, jo no venc a donar lliçons; jo li he explicat la
situació com la tenim controlada dintre de l’administració
pública en relació amb les empreses públiques i els ens
adjacents.
Això dels interventors delegats, ho hem explicat per activa
i per passiva, Sra. Cabrer, li torn a dir, el tema dels interventors
delegats és un tema que afecta les conselleries mentre no
tenguem el desplegament total de la Llei del sector públic,
evidentment, però és un tema que afecta les conselleries; el
control que es fa a les empreses públiques, com vostè sap, és ex
post no ex ante, per tant hem d’esperar les auditories. I la
metodologia és molt clara, que imagín que vostès varen seguir
la mateixa, quan arriben les deficiències o irregularitats
administratives, que no penals, quan venen deficiències de
caràcter administratiu el que fa Intervenció és posar-se en
contacte o donar els requeriments que diu l’auditor al president
de l’empresa pública i al seu gerent perquè corregeixi allò. Això
és el que hem fet amb totes, en alguns casos la correcció pot ser
més àgil, en altres no. Li puc convenir això, però es posen les
mesures utilitzant el protocol, que hem fet servir tots, vostès
també supòs, que degueren fer el mateix quan degueren veure
coses que no quadraven, degueren pensar, o quan un auditor els
demanava, escolti això no funciona o això té algun problema,
degueren articular el mateix protocol en relació amb aquest
tema.
El tema de la corrupció, Sra. Cabrer, per favor! Sigui
moderada en això, jo li ho deman per favor, sigui moderada!
Vostè no pot posar tothom en el mateix sac en aquesta història,
no ho pot fer, no ho pot fer! Hi ha diferències notòries,
afortunadament. Hi ha partits que tenen corrupció claríssima,
que són als tribunals i aquests mateixos...
(Remor de veus)
Escolti’m, vostès tenen un expresident, quatre exconsellers
i quaranta càrrecs!
(Continua la remor de veus)

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
(Alguns aplaudiments)
Sr. Fiol! Sr. Fiol!
(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Cabrer. Sr. Manera, en torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
No hem de confondre al públic que ens escolta la situació.
Vostès tenen això...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fiol!
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EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

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

Vostès tenen això! I a vostès els costa acceptar-ho. Però
vostès, Sr. Fiol i Sra. Cabrer, li ho dic a vostè perquè m’està
dirigint la paraula, Sr. Fiol, li ho dic a vostè perquè aquesta és
la seva realitat, jo no tenc interès a treure-la, però si se’m parla
de corrupció evidentment jo ho he de recordar! Jo he de
recordar que hi ha un expresident...

...la diferència és que quan un està tranquil amb ell mateix
i amb allò que ha fet, no té cap problema. És que és vostè que es
dirigeix a mi.

LA SRA. PRESIDENTA:

I contestant a la Sra. Cabrer -i insistesc en el tema de les
auditories-, s’han pres les mesures, s’ha utilitzat el protocol que
es feia servir sempre, s’avisen els presidents de les empreses
públics, els gerents perquè corregeixin les irregularitats o les
deficiències que s’han detectat. Moltes gràcies.

Sr. Fiol!
(Aldarull a la sala)
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
...engramponat a la justícia, engramponat, quatre
exconsellers imputats i quaranta alts càrrecs. Per tant, Sr. Fiol,
Sra. Cabrer, posem les coses al seu lloc, posem les coses al seu
lloc, i gent que ha declarat per part seva les seves malifetes i la
seva corrupció. Per tant, no ens posem tots en el mateix sac, no
som iguals! No som iguals! No som iguals!
(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Conseller.
El tercer punt, com s’ha especificat al principi ha estat
retirat.
IV. Debat de presa en consideració de la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
(Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats per tots els
Grups Parlamentaris).

LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fiol, per favor!
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):
En comportament polític no som iguals...

Per tant, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de presa en consideració de la Proposta de
Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Segons escrits RGE núm. 746/11 i 918/11, presentats per tots
els grups parlamentaris. Per tant, els deman si volen intervenir
en el torn de fixació de posicions. Grup Mixt? Pareix que no.
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr.
Alorda.

(Continua la remor de veus)
LA SRA. PRESIDENTA:
No, Sr. Fiol. Perdoni, és que m’obligarà a cridar-lo a l’ordre.
Per favor! Continuï, Sr. Manera.
EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA I HISENDA (Carles
Manera i Erbina):

Sr. Alorda, és la presa en consideració, després passarem al
debat i a la votació de la proposta i reforma. Grup Parlamentari
Socialista? Tampoc. I Grup Parlamentari Popular, tampoc.
Idò donat les respostes dels diferents grups, puc entendre
aprovada per assentiment la presa en consideració de la
proposta? Sí.
Queda aprovada per assentiment.

És que es posen molt nerviosos quan els diuen les veritats,
clar, quan els retreuen el seu passat, que vostès punyen perquè
ho facem, es posen nerviosos. Sr. Fiol, són dades objectives,
vostè ho té...
(Continua la remor de veus)
Bé, ja en parlarem, ja en parlarem. Les amenaces seves
arriben de molt de cantons, Sr. Fiol, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Sr. Fiol!

V. Debat i votació de la proposta de la Mesa d'aplicació
del procediment de tramitació directa i en lectura única a
la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les
Illes Balears. (Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats
per tots els Grups Parlamentaris).
I passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és el debat i
la votació de la proposta de la Mesa d’aplicació del procediment
de tramitació directa i en lectura única a la Proposta de Reforma
del Reglament del Parlament de les Illes Balears. Abans de
debatre aquesta proposta, procedeix el pronunciament de la
cambra sobre la proposta de la Mesa de tramitació directa i per
lectura única.
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Puc considerar acordat aquest procediment de tramitació per
assentiment? Sí.
Sr. Alorda?
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Li deman la paraula per fer una intervenció sobre aquest
debat, un minut. Em dóna la paraula?
LA SRA. PRESIDENTA:
D’acord, Sr. Alorda.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Només és un minut. Nosaltres des
del nostre grup donarem suport a aquest procediment de lectura
única perquè creim que amb tots els treballs que s’han fet a
favor perquè hi hagi aquest Reglament al dia, no hi posarem cap
impediment, però voldria que quedàs constància que no
voldríem que fos utilitzat mai com cap mena de precedent per
una lectura única per a un debat de tanta substància com és el
Reglament del Parlament. Creim que queda plenament justificat
per la unanimitat de tota la cambra i en els casos en què hi ha
unanimitat creim que aquesta situació es pot reproduir, però en
altres casos que només hi hagi una majoria de la cambra tractar
temes d’aquesta substància per lectura única. Només perquè
quedi constància d’aquesta reflexió en aquest punt.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Algun altre diputat o portaveu vol intervenir? No.
Idò els deman si podem considerar acordat aquest
procediment de tramitació per assentiment. És així, senyors
portaveus? D’acord.
VI. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposta de
reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
(Escrits RGE núm. 746/11 i 918/11 presentats per tots els
Grups Parlamentaris).
Idò ara passam al sisè punt de l’ordre del dia que és el debat
i votació de la Proposta de la Reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. Per tant, passam ara a les
intervencions dels diferents grups. Primer de tot per part del
Grup Parlamentari Mixt? No hi ha intervenció.
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSMVerds, Sr. Alorda, per un temps de quinze minuts.
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
veritat és que haguéssim pogut intervenir per convèncer-los de
la presa en consideració, però evidentment tenint la unanimitat
de la cambra per ventura valia més passar directament al
contingut.

Bé, tots som conscients que el Reglament del Parlament no
és ben bé un reglament, és molt més, són les regles del joc
parlamentari, és una matèria altament sensible en democràcia,
i crec que era important que hi hagués el consens de la cambra
per dur-lo a terme. Talment ens hi vàrem pronunciar quan el
Grup Popular va promoure la ponència de reforma del
Reglament i així ho hem mantingut durant tota aquesta
tramitació, conscients que era necessari fer la reforma i que té
molt de valor pactar les regles del joc més enllà de les idees de
cadascú. Hem fet un nou reglament, no és ben bé una reforma
de l’actual perquè s’han tocat tants d’articles que realment s’ha
fet un nou text respecte del de l’any 1986 que ja s’havia aprovat
per unanimitat també en aquell moment, no les reformes que
s’hi han fetes de petit detall que no han estat per unanimitat i
crec que ha estat bo recuperar aquest consens.
No relacionaré totes les novetats, els diputats les coneixen,
però crec que és evident que n’hi havia tota una sèrie que
quedaven obligades per l’Estatut, per totes les reformes
estatutàries des del 83 ençà. Moltes de les millores tècniques,
d’ortografia, sintàctiques ja havien estat detectades en els
treballs de l’any 2001, i s’hi han incorporat. I també n’hi havia
alguna provocada per alguna modificació de legislació
posterior, com era una molt sensible per al nostre grup, la
legislació ritual que havia canviat el moment del processament
que si feim fins ara els actes de processament anteriors a l’any
86 sempre havien estat en el moment en què s’obria judici, en
aquest cas va quedar només per als delictes de més de 12 anys.
Creim que el fet d’haver passat a permetre la suspensió del
diputat en el cas que s’obri judici oral, torna a la mateixa
filosofia que teníem l’any 86.
Algunes modificacions només són increment de rang que ja
teníem a les instruccions, com és el compromís amb el
llenguatge de signes. Jo crec que singularment important la
regulació del Grup Mixt. El fet mateix de passar de quatre
diputats a tres els grups parlamentaris és més sobretot sortir a
camí d’una pràctica que s’havia posat del préstec de diputats a
principi de legislatura i, per tant, regularitzar una situació i
evitar aquesta praxi. No així el tema de permetre fer els grups
després, perquè certament això ha estat una proposta que
pareixia de laboratori, ens hi hem trobat en aquesta legislatura
i ens pareix de justícia. També es constitueix amb caràcter de
permanent la Comissió de Salut i creim que és un avanç, com
també crear aquesta comissió de la Unió Europea, que crec que
ens permetrà estar més al dia i ser més punyents, més aportatius
a la possibilitat que va obrir la Llei 24/09 de forjar entre tots el
parer de l’Estat dins la legislació europea. El vot automàtic,
però també la previsió del vot telemàtic que també s’havia
apuntat per part de tots els grups, significativament pel Grup
Socialista, i crec que serà una proposta que veurem amb les
mesures tècniques escaients el seu resultat.
També celebram i voldria agafar la paraula al respecte per
celebrar els drets de les minories, com la garantia reglamentària
d’un ple setmanal, la compareixença de consellers abans del
debat pressupostari, tots són hàbits parlamentaris però que ara
quedaran reflectits en el Reglament; que hi hagi un equilibri
entre les intervencions del Govern i els diputats amb els temps
dels consellers en els torns incidentals que quedaran taxats; el
fet que tots els grups puguin demanar compareixences; el mínim
d’iniciatives per a cada període de sessions i tota una sèrie de
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mesures, i molt especialment el tema de les preguntes
d’actualitat i els mecanismes per debatre incompliments.
També s’aprofundeix en la publicitat i en la participació, i
ens pareix positiu aquest termini de 15 dies que hem posat
també en els terminis legals perquè la societat civil pugui
aportar. Crec que és un missatge de sortir de la idea de la
democràcia representativa estrictament, cap a la democràcia
participativa que crec que és el trànsit que hem de fer.
També hem fet algun gest sobre la degradació de l’activitat
legislativa i volia també referir-me que més enllà del que diu el
Reglament, que no es podran fer modificacions extemporànies,
el fet que no es puguin posar esmenes que no siguin congruents
amb el títol de la llei, sempre hi haurà argúcies, sempre hi haurà
possibilitats de sortir-ne, però crec que el compromís, el pacte
de cavallers que hi havia dins la ponència al respecte, ha de
donar alguna conseqüència de futur en aquesta tramitació.
Però permetin-me, si bé el sentit del vot és donar suport a
totes les modificacions fetes i celebrar el consens que s’ha
produït, apuntar breument alguns dels aspectes que havíem
plantejat i que en aquesta reforma encara no hauran estat
possibles. Ho era un que ha estat tradicionalment polèmic, com
és el jurament dels diputats. Nosaltres pensam que no hi hauria
d’haver cap fórmula d’adhesió política en els juraments, però
creim que amb la solució de compromís que s’ha aprovat també
ens hi trobam a gust. En tot cas, com vostès saben, nosaltres, si
cal, advertirem que no renunciarem a res. També demanàvem
més transparència sobre el patrimoni dels diputats. Hem
proposat augmentar el supòsit de suspensió de la condició de
diputats, no només en els temes judicials sinó també de salut i
polítics. I en contrapartida demanàvem la provisió temporal. No
ha estat tampoc un aspecte que s’hagi aclarit, com el tema de la
regulació que proposàvem de l’antitransfuguisme, però
certament crec que seran unes reflexions que haurem de fer de
cara al futur.
D’altres propostes també han quedat en el tinter, com elegir
la Mesa en una sola votació per evitar que la copin només els
dos grups grans, o que les comissions d’investigació les pugui
fer la minoria; que determinades decisions s’hagin de prendre
per unanimitat, una l’hem trobada avui com és la lectura única,
o que també hi hagués una comissió d’avaluació legislativa.
Crec que en general la resta de propostes són qüestions de
rellevància, però que no volíem en cap moment que ni tan sols
mitjançant presentació d’esmenes llevassin el gran missatge que
volem transmetre que era d’unanimitat al respecte. Per tant, avui
com que hem estat subscriptors d’aquesta presa en consideració,
hem votat aquesta lectura única -ja ho he advertit- no com un
precedent, sinó que s’havia madurat la situació perquè aquesta
fos possible i amb la resta, evidentment per anunciar el nostre
vot favorable i crec que és un ajornament positiu del nostre
Reglament. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Costa té la paraula.
EL SR. COSTA I SERRA:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Molt
breument. Quan se’ns va encomanar als diferents ponents
treballar en la modificació del Reglament, personalment vaig
partir d’una reflexió prèvia i crec que era una reflexió que era
compartida per tots. Avui l’activitat parlamentària, en certa
mesura, o llevant aquest qualificatiu està relativament allunyada
de la ciutadania. I probablement hem de cercar també la causa
en els elements que estructuren les regles del joc de l’activitat
parlamentària. Aquestes regles del joc fonamentalment vénen
marcades pel Reglament. Saber si la modificació o el nou
reglament és una adaptació real als nous temps que vivim ho
podran avaluar d’aquí ics anys els diputats que siguin presents
aquí i que vegin aquesta labor.
Amb aquest esperit s’ha realitzat aquesta feina i s’han
introduït diferents elements que ja han estat exposats per qui
m’ha precedit en l’ús de la paraula, el diputat Sr. Alorda i per
tant, no en faré menció. Però entenem en el conjunt que aquesta
modificació, aquest nou reglament i per tant el canvi de les
regles del joc de l’activitat parlamentària, serviran
fonamentalment per fer més viva aquesta seu parlamentària i
que la ciutadania la percebi més a prop, creim que és important.
Després té una altra característica important que vull ressaltar,
com tots els grups, jo també des del Grup Socialista esper que
el president Antich repeteixi com a president del Govern, però
el que sí els puc fer...
(Remor de veus)
No, no, jo he dit que cada grup, no es preocupi Sr.
Rodríguez, que compliré el que he dit. Per tant, el que és cert és
que s’han millorat els sistemes de control parlamentari en el
poder executiu, i això crec que és un element positiu que s’ha de
traduir. Per tant, sigui qui sigui el president del Govern haurà de
saber que els mecanismes de control s‘han millorat o així ho
entenem els diferents ponents que hem treballat sobre aquesta
qüestió.
Ja només em queda per entrar en el capítol d’agraïments.
S’ha fet menció que al final de legislatura sempre hi ha una
mica de tempesta política, i la veritat és que alguns teníem una
certa preocupació que això pogués afectar allò que ha estat
l’esperit de la modificació del Reglament, que són les regles del
joc per a la nova legislatura. Bé, ni en tempesta ni sense
tempesta, avui tenim aquí un document, un document
bàsicament consensuat i que no s’ha vist afectat per turbulències
d’última hora. Únicament faré una menció clara, això no és el
reglament de cap majoria, de cap grup, sinó que pens que ha
estat un document on majories i minories s’han trobat a gust,
s’han reconegut drets dels grups més minoritaris, del Grup Mixt.
Per tant, hi ha hagut un exercici de generositat política i, per
tant, d’equilibri polític.
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Ja per acabar, pens que només em queda, perquè no
m’agrada fer agraïments massa personals, però pens que
l’activitat realitzada per tots els ponents sobre aquesta qüestió
ha estat exemplar, i únicament demanaria una qüestió que en el
darrer moment ens hem donat compte i que es rectificàs com un
error de caire material i és que el Reglament s’adapti al
llenguatge no sexista, en el sentit que s’utilitzi com s’ha utilitzat
en tots els articles reformats el concepte de diputat i diputada,
de president o presidenta, etc., que en alguns articles això ens ha
quedat malament. Si només és això, jo pens que la valoració
global serà bona. Per tant, jo ho demanaria d’una forma
expressa, així m’ho han demanat, que facem aquesta
modificació, i que després es facultin els serveis jurídics de la
cambra perquè facin aquesta adaptació. Res més i moltes
gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Costa. Pel Grup Parlamentari Popular el
Sr. Rodríguez té la paraula.
EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:
Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
efectivamente -y para hacer referencia a la última afirmación
del Sr. Costa- el espíritu de los ponentes de la reforma estaba en
darle una redacción no sexista y entendíamos todos que los
servicios de la cámara iban a practicar esta redacción no sexista
en los artículos modificados si había alguno, pero también en
los no modificados para que tuviese... fuese completo.
Hoy el pleno del Parlament, veinte años y cinco días después
de la última vez, que fue el 10 de abril... 10 de marzo del año
1991 afronta la labor positivista de aprobar un nuevo
reglamento que entrará en vigor en la próxima, en la octava
legislatura.
Desde la última vez que se modificó el Reglamento, que fue
muy leve porque el Reglamento en sí se aprobó en el mes de...,
en febrero... el año 1983 y en el año 1986, perdón, 4 de julio del
1986 y en marzo del (...) tuvo una pequeña reforma, entonces
aquí tres veces se ha reformado el Estatuto de Autonomía,
principalmente fue en el año 1994, 1999, pero la gran reforma
del Estatuto de Autonomía fue el 2007, donde nos igualó en
derechos y deberes a todos las comunidades autónomas y donde
efectivamente se dio avance en la forma de autogobierno de esta
comunidad autónoma.
Esta labor que iniciamos en el mes de septiembre del año
2009 ha sido sin duda una labor ardua, compleja y plena de
renuncias de lo propio de cada uno para encontrarnos en el
interés general que a todos nos vincula y nos compromete. Un
proyecto como el que hoy debate la cámara sólo es posible
desde posturas diálogo, desde la altura de miras y desde el
convencimiento de trabajar por el consenso mejorando el texto
actual que proviene como he dicho anteriormente,
efectivamente, del año 1986.

Por ello es que no quiero avanzar ni un segundo más de mi
intervención sin valorar las aportaciones que cada uno hemos
realizado para llegar a este momento, las del Grupo
Parlamentario Mixto por su participación en los trabajos y
también por las aportaciones que hizo; las del Grupo
Parlamentario BLOC per Mallorca i PSM-Verds por sus
aportaciones, innovaciones y por su comprensión ante la postura
de otros grupos; al Grupo Parlamentario Socialista por su buena
coordinación de la ponencia y sus aportaciones que han
posibilitado el acuerdo y el debate del texto que hoy viene al
pleno.
También quiero tener un recuerdo en la memoria a los
diputados que en el año 1999 participaron en la ponencia, que
si bien aquella no vio la luz, sí que ha servido en muchos
aspectos para configurar el actual texto redactado y que
lógicamente aquello que ha sido positivo y que valoramos que
era positivo se ha incorporado y aquello que quedó desfasado como he dicho anteriormente- a través de la reforma del
Reglamento del 2007 ha tenido que ser substituido.
Y por supuesto, a los servicios del Parlament, tanto a los
letrados como al resto de funcionarios de la institución sin cuyo
apoyo, asistencia e informes no podría haber llegado a ser
considerado por la cámara un texto del Reglamento como el que
hoy nos ocupa. A todos, muchísimas gracias.
Cuando el 8 de junio del 2008 registró el Grupo
Parlamentario Popular la PNL 4868/08, proponiendo una
ponencia de estudio para la reforma del Reglamento del
Parlament de les Illes Balears lo hizo convencido en la
necesidad de actualizar esta norma que entró en vigor el año
1986, con una pequeña modificación el año 1991, y que debía
recoger la importante reforma del Estatuto de Autonomía cuya
vigencia empezó en marzo del 2007.
Hoy contemplamos una norma ampliada con importantes
incorporaciones y modificaciones y sin querer entrar en todas,
ya algunos de mis antecesores lo han hecho, quiero valorar el
mayor dinamismo en plazos de preguntas al presidente que
propicia este texto nuevo; la mejora y la agilidad en el debate de
las interpelaciones en que sólo intervendrá el grupo interpelante
y el Govern; la mejora en las comparecencias de miembros del
Govern al garantizar cada periodo como mínimo una... los
grupos minoritarios; cambio en los tiempos de intervención en
la sesión de investidura que agiliza esta intervención, la hace
más interesante a la hora de reflejar la postura de cada uno; dar
el carácter de permanente a la actual comisión no permanente de
Salut por la importancia que tiene y el tiempo que lleva de no
permanente y también como antes también ha dicho la nueva
comisión de Asuntos Europeos que lógicamente cada vez va a
decidir más sobre las cuestiones que nos afectan a todos. Es
decir, todo un cúmulo de mejoras que sin duda facilitaran la
labor de los miembros de la cámara a partir de la próxima
legislatura.
Sólo me queda concluir, como he hecho al principio,
manifestando la comodidad con la que hemos realizado los
intensos trabajos de la ponencia y agradeciendo en nombre de
todos, de Cristóbal Huguet, Virtudes Marí i el mio propio por
parte del Grupo Parlamentario Popular, al resto de miembros de
la ponencia y al oficial mayor que nos ha dado asistencia el
apoyo y la comprensión a nuestras propuestas y el
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posicionamiento ante propuestas no coincidentes, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.
Deseo felicitar y agradecer a todos los grupos
parlamentarios su apoyo que van a proporcionar a este nuevo
reglamento del Parlament de les Illes Balears, que tanto va a
ayudar a facilitar las labores parlamentarias de esta alta
institución y a mejorar el fruto de las mismas.
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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 en lectura única.
Senyors portaveus, hem d’obrir un torn de fixació de
posicions o podem anar directament a la votació? Podem anar
a la votació directament? Sí?
Podem considerar doncs aprovat el procediment...?

Gracias, gracias, muchas gracias a todos.
EL SR. MELIÀ I QUES:
LA SRA. PRESIDENTA:
Presidenta.
Gràcies, Sr. Rodríguez. Senyors portaveus em comuniquen
els serveis jurídics que hi havia un acord per fer una
modificació, on diu “l’article 138" hauria de dir “128" i on diu
“139" hauria de dir “129". Ratifiquen aquesta qüestió?... Perdó
és exactament a l’inrevés, on diu "128" hauria de dir "138" i on
diu "129" hauria de dir "139", estan d’acord en aquesta
ratificació tots els portaveus? Perfecte.
També voldria demanar que..., ha estat l’únic portaveu que
no s’ha manifestat perquè s’ha fet la proposta amb posterioritat,
Sr. Alorda, ratifica la qüestió que es pugui fer una redacció amb
un llenguatge no sexista dels articles que no hi estiguin?
EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Naturalment, perfecte, moltes gràcies..., dins les normes de
l’Institut. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Idò, senyors portaveus i senyors diputats i diputades, atès
que aquesta iniciativa ha estat presentada per tots els grups
parlamentaris de la cambra i ateses les intervencions, puc
considerar-la aprovada per assentiment? Sí?
Es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que el
text en qüestió tengui una redacció coherent.
Per tant, queda aprovada la reforma del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.
(Aplaudiments)
IX. 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. 811/11, pel qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
Passam ara al següent punt, que és el novè, a causa de
l’ajornament dels altres, que correspon a l’adopció d’acords
sobre la proposta de la Mesa d’aplicació del procediment de
tramitació directa i en lectura única del Projecte de llei RGE
núm. 811/11 pel qual es regula la participació institucional de
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, Sr. Melià?
EL SR. MELIÀ I QUES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres entenem que no hi ha
urgència... i una necessitat que es produeixi aquesta tramitació.
Per tant, només volíem deixar constància d’aquesta postura.
LA SRA. PRESIDENTA:
Per tant, passaríem a votació.
Passam a votació..., la tramitació pel procediment
d’urgència.
Senyores diputades, senyors diputats, passam a votar.
Votam.
A favor, 54; en contra, 3; cap abstenció.
X. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 811/11, pel qual es regula la participació institucional
de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Per tant, passam ara al desè punt de l’ordre del dia que és el
debat i votació del Projecte de llei RGE núm. 811/11 pel qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Per part del Govern hi ha presentació? No.
Passam idò al torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Mixt, Sr. Melià.
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EL SR. MELIÀ I QUES:
Sí, Sra. Presidenta, molt breument, no estàvem d’acord amb
la tramitació urgent, entenem que aquest projecte de llei era
millorable tot i que estam d’acord en molts dels seus aspectes.
Per tant, anunciam la nostra abstenció en aquesta votació del
projecte de llei. Entenem que el contingut del projecte de llei
podria ser més ample, sobretot en dos aspectes: en la
participació sectorial i en la fixació d’uns criteris objectius, més
clars i transparents en relació amb la distribució de despeses.
Moltíssimes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, Sr. Alorda, no?, Sr. Llauger.
EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:
Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per dir que per part del
nostre grup hi haurà el suport a aquesta llei. Entenem que és una
legislació que s’havia de fer, que és una legislació bàsicament
de desenvolupament de normativa estatal i que ja hi ha tant
aquesta normativa estatal com jurisprudència com doctrina que
estableix què són les organitzacions més representatives, tant en
el camp d’allò empresarial com en el camp d’allò sindical, i
quin és el paper específic que correspon a aquestes
organitzacions més representatives.
A banda d’això també entenem que s’ha fet un esforç perquè
en el camp sectorial i alguns aspectes concrets es poguessin
satisfer les demandes i les aspiracions legítimes de distints
grups empresarials i sindicals.
Per part del nostre grup ens donam per satisfets amb el
resultat final i amb aquesta llei i li donarem suport.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista, Sra.
Mercadal, té la paraula.
LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:
Gràcies, Sra. Presidenta. Unes breus paraules per mostrar el
suport del Grup Parlamentari Socialista a aquesta llei que va ser
aprovada pel Consell de Govern de dia 25 de febrer passat i que
avui confio que aprovem a aquesta cambra.
També vull dir que el meu grup considera adequada la seva
tramitació de forma directa i en lectura única, prova de la
importància que donam a la seva aprovació dins aquesta
legislatura.
És una llei que com indica el seu nom pretén regular la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives. Crec que len a nostra comunitat
autònoma és el moment adequat per realitzar aquesta passa
endavant que vindrà a reforçar el diàleg social ja

institucionalitzat i la cultura del pacte en la qual s’ha aprofundit
aquests darrers anys.
No hem d’oblidar que la Constitució espanyola diu que les
organitzacions empresarials i sindicals contribueixen a la
defensa i promoció dels interessos econòmics i socials del país
i que són referent de participació ciutadana en la vida política,
econòmica, cultural i social. També l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears proclama el valor de la concertació social i el
paper institucional que tenen els interlocutors socials,
interlocutors que tenen dret a veure compensats els esforços que
representa aquesta participació institucional.
El meu grup opina que és una llei clara i concisa, on queda
especificat l’objecte de la regulació, l’àmbit d’aplicació, els
criteris de representativitat i participació, el contingut i la
manera d’exercici de la participació institucional, la qual es
pretén fomentar i avaluar. Tal com hem dit és una llei oportuna
i tant de bo rebi el suport unànime d’aquesta cambra.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Mercadal. Pel Grup Parlamentari Popular el Sr.
Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET I SINTES:
Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, a
l’article 7 de la Constitució es reconeix la funció i la
importància que tenen les organitzacions representants dels
treballadors i dels empresaris. Aquesta comunitat autònoma
amb el Decret 59/1997 que farà -o faria, perquè es derogarà amb
aquesta llei- dia 25 del mes que ve catorze anys, ja va iniciar la
regulació del funcionament de la mesa de diàleg social que ha
donat fruits i ha servit fins que entri en vigor aquesta llei.
Aquesta llei té efectivament, ho ha dit el Sr. Melià, que
només regula la funció de les associacions i organitzacions més
representatives, queda per tant pendent desenvolupar quina és
la funció i com s’han d’integrar dins l’actuació administrativa
la resta d’organitzacions empresarials i sindicals.
No obstant això, aquesta limitació d’aquesta llei als més
representatius, sí que hi ha aclarit que aquelles altres en cap cas
es poden veure obstaculitzades de la representacions que els
correspon, sectorials, i que també s’han de fer les convocatòries
anuals per contribuir al fet sindical i empresarial amb
independència que no siguin les més representatives.
Ara idò, amb aquests advertiments, em referiré a aquesta
llei. Què té i què aporta de positiu la falta de regulació
específica que faltava a la nostra comunitat autònoma? Per a mi,
dues qüestions: una, l’aclariment de la funció dels més
representatius i l’altra, una major transparència i control en
aquells recursos que es destinen al foment del fet sindical o bé
a compensar les despeses derivades de la participació
institucional.
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Crec que aquests dos fets sí que valien la pena que fossin
recollits en una llei i per tant, el nostre grup des del primer
moment en què se’ns va convidar a participar en el projecte així
ho vàrem fer i això dóna com a fruit el poder trobar-nos avui
amb la majoria dels grups donant suport a aquesta llei.
Vull acabar assenyalant que l’important no és, des del meu
punt de vista, que tinguem una regulació bona d’aquests agents
econòmics i socials i bona per a l’administració. El més
important és un reconeixement a la rellevància dins la
democràcia de les organitzacions que neixen, en aquest cas, dels
treballadors i dels empresaris.
Crec que qualsevol reforçament legal d’allò que neix de
cadascun dels treballadors que lliurament elegeix una via per
sentir-se representat dins els òrgans de poder i de decisió de
l’Administració i igualment de cadascun dels empresaris, açò al
fons és el que ens fa confiar i aspirar que tots els àmbits de les
decisions de l’Administració tenguin sempre de referent el vot
i el dret de cadascun dels ciutadans i ciutadanes.
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EL SR. SECRETARI PRIMER:
“Informe que emet el Ple de la cambra a la Comissió de
l’Estatut dels diputats, en compliment de l’establert a l’article
21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. La
Comissió de l’Estatut dels diputats, en reunió mantinguda dia 2
de març de 2011, ha estudiat la declaració presentada pel diputat
Sr. José Ramón Bauzá i Díaz, a l’efecte de complir el que
disposa l’apartat segon de l’article setè del Reglament de la
cambra, referent a l’examen d’incompatibilitat. L’examen s’ha
fet de conformitat amb el que estableix l’article cinquè de la
Llei 8/86, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les modificacions posterior i els
apartats 2 i 3 de l’article 155 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de
juny, de régimen electoral general, i les modificacions
posteriors. Atesa la normativa abans esmentada aquesta
comissió resol informar la cambra que el diputat esmentat no
està subjecte a cap tipus d’incompatibilitat per a l’exercici del
seu càrrec.
A la seu del Parlament, 2 de març de 2011.”

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Secretari.
Gràcies, Sr. Huguet. Acabades les intervencions passarem
a votació el projecte de llei.
Senyores diputades, senyors diputats, passam a votar.
Votam.
A favor, 53; en contra, cap; abstencions, 3.
Per tant, queda aprovada la Llei per la qual es regula la
participació institucional de les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Es faculta els serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent.
XI. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats
sobre règim d'incompatibilitats del diputat Hble. Sr. José
Ramón Bauzá i Díaz.

Passam ara al darrer punt de l’ordre del dia que correspon...
hi ha assentiment per a aquest punt, és així, senyors diputats?
Molt bé.
XII. Informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2010.
Doncs, passam al darrer punt de l’ordre del dia que
correspon a l’informe sobre el compliment del pressupost del
Parlament de les Illes Balears per a l’exercici 2010. Per tant,
sotmetrem a consideració de la cambra aquest informe sobre el
compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per
a l’exercici 2010, aprovat per la Mesa dia 2 de març propassat
i tramès oportunament als grups parlamentaris.
Aquesta presidència demana a la cambra si hi ha assentiment
per a l’aprovació de l’informe esmentat, senyors portaveus, hi
ha assentiment? Hi ha assentiment.
Per tant, queda aprovat aquest punt.

A continuació sotmetrem a consideració de la cambra
l’Informe de la Comissió de l’Estatut dels diputats, sobre règim
d’incompatibilitats del diputat Hble. Sr. José Ramón Bauzá i
Díaz.
Sr. Secretari primer, vol fer lectura de l’informe?

No havent-hi més assumptes a tractar, senyores diputades i
senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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