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(Inici de la sessió no enregistrat) 

I.1) Pregunta RGE núm. 1033/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canalització de les aigües
pluvials d'Alaior.

LA SRA. PRESIDENTA:

... pregunta relativa a quina situació es troba la canalització
de les aigües pluvials d’Alaior, la formula la diputada Sra.
Misericordia Sugrañes del Grup Parlamentari Popular. Sra.
Sugrañes, té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Moltes gràcies, presidenta. Avui, darrer plenari d’aquesta
legislatura, ja han passat quatre anys i tornam amb una pregunta
que ja s’ha convertit en un clàssic, el projecte d’evacuació de
pluvials d’Alaior, i un altre clàssic com podia ser la
rehabilitació del Pati de Sa Lluna que, si em permeten un incís,
quatre anys per posar en marxa la rehabilitació del Pati de Sa
Lluna, un projecte licitat per la meitat del cost inicialment
calculat, i en quatre mesos d’obres ja tenim les primeres
conseqüències de les coses mal fetes, una part del claustre
d’aquest recinte històric enfonsant, un desengany impressionant
i ningú no piula.
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Tornam a l’assumpte de pluvials i un altre desengany davant
que ens deixa com a herència aquesta trista etapa de Govern,
aquests quatre anys deixen moltes fotos, moltes declaracions,
moltes promeses i pocs resultats per a Alaior. Els ciutadans
haurien de saber ben bé com ens han deixat el pati i no em
referesc solament al Pati de Sa Lluna, que també. 

Ha plogut molt des que l’any 2006 es va signar un conveni
entre l’Administració central i el Govern balear pel qual es
concedien 4 milions d’euros per dur a terme aquesta actuació
molt necessària i urgent ja en aquell moment. Per decisió de
l’equip municipal, PSOE-Esquerra Unida, es va fer una
modificació de projecte i es va arribar a un sobrecost de 2,8
milions d’euros, un projecte, en definitiva, de 6,8 milions
d’euros molt més ecològic, molt més sostenible i viable, segons
varen dir, fantàstic. Varen convocar la premsa l’estiu de 2009,
varen donar la longitud de les canalitzacions, havien de ser
2.050 metres si es volien resoldre les inundacions, anunciaren
que l’octubre de 2009 es licitaria l’obra i que s’executaria en
tretze mesos, total, a hores d’ara havíem de tenir ja l’obra en
funcionament. Fa poc més d’un any, vostè mateix, em va
confirmar en sessió de control que aquest pressupost tendria
restriccions pressupostàries, per això li deman, en aquest
moment com està aquesta inversió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Diputada, jo li contest el
tema dels pluvials d’Alaior, no la resta de què parla vostè. Com
sap, i ja he dit altres vegades, es tramita una primera fase perquè
aquest govern, o almanco d’ençà que som jo conseller de Medi
Ambient, des de fa un any, hem desbloquejat tot el tema i es fa
ja la primera fase, de tal manera que ja es fa ara mateix, ja
s’implanta la servitud de l’aqüeducte i es farà aquesta galeria
filtrant de 410 metres que substituirà la solució provisional que
hi havia abans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Sugrañes, té trenta segons.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, en definitiva, vostès són els
que governen i vostès són els únics responsables que aquesta
obra no estigui acabada i que hagin perdut la pista dels doblers,
6,8 milions d’euros. Vostè ara m’acaba de dir que són 410
metres que faran i en canvi això no hi arriba ni a una quarta part
del que era el projecte en la seva globalitat, 2.050 era el que
necessitaven per solucionar el problema dels pluvials d’Alaior
que vostès mateixos varen dir que era molt interessant i molt
urgent i que seria un fet en aquesta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

D’això, res de res, per tant, li voldria dir... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sugrañes, se li ha acabat el temps.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

... a veure, amb aquests doblers, què han fet amb aquests
doblers? No els hauran destinat, com deia un mitjà de
comunicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sugrañes.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, té la paraula.

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

Sra. Sugrañes, seré molt, molt breu, és a dir, vostè em diu
que és la nostra responsabilitat, aquest projecte, vostè mateixa
ho ha dit, és del 2006, vostès varen ser incapaços de fer això.
Aquest govern en el 2009 va fer una solució provisional que ha
funcionat, el que passa és que aquesta solució es provisional i,
per tant, el que s’ha de fer és ara mateix aquesta galeria filtrant,
amb un valor d’1,35 milions d’euros, que arreglarà el tema de
les pluvials d’Alaior i això enllaçarà amb el projecte definitiu.
Per tant, aquest projecte ho du a terme el Govern, estam a punt
de licitar-ho, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 1035/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a usos per a Son Dureta.

Passam a la següent pregunta, relativa a usos per a Son
Dureta. La formula la diputada Sra. Rosamaria Alberdi del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Alberdi, té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, estic contenta de poder-li fer aquesta darrera pregunta
de la legislatura d’un tema que interessa molt, que és de gran
importància per al conjunt de persones que vivim en aquestes
illes i que té a veure amb la reutilització de les instalAlacions de
l’hospital de Son Dureta. Fins ara sé que s’ha posat en marxa el
nou hospital de Son Espases, encara queden unes quantes
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instalAlacions, però ben aviat ja seran allà i, per tant, ens
trobarem amb uns edificis i unes instalAlacions que ben segur a
l’hora de reutilitzar-les exigiran esforç perquè són àmplies i
segur que la seva reutilització serà complexa, però de la mateixa
manera que estic segura que això serà complex també estic
segura que des de la Conselleria de Salut ja es pensa què es pot
fer amb aquelles instalAlacions perquè donin el millor servei,
com el varen donar quan s’ubicava allà l’hospital de referència
de Son Dureta. Per això li pregunt, Sr. Conseller, quina és la
proposta d’usos de l’hospital en la qual treballa la seva
conselleria?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Com vostè
bé ha dit s’ha acabat una etapa dins la història de la sanitat
balear amb el tancament de l’hospital Son Dureta com el
principal hospital de referència per a assistència sanitària. Per
tant, hem de donar un ús a totes aquestes instalAlacions. Crec
que s’han de complir les noves necessitats de la població, que
hem de fer que coincideixin amb les noves necessitats que té el
sistema de salut i que bàsicament va a l’atenció, a la cronicitat
en les persones. És important recordar que aquest parlament ja
es va pronunciar perquè aquests espais fossin dedicats a atenció
sociosanitària. Com vostè ha dit és un projecte important que ha
de estar regit pel consens, és un projecte de la propera
legislatura en el qual nosaltres hem fet els estudis que havíem
de fer de revisió arquitectònica, evidentment són 70.000 metres
quadrats que necessiten un pla de rehabilitació important, però
que necessitam, també hem fet també un pla d’acció
sociosanitari del servei de salut, és a dir, planificar els recursos
de cronicitat a mig i a llarg termini.

Per tant, d’això es deriva que la Conselleria de Salut ja s’ha
pronunciat amb una aposta per a usos sociosanitaris de l’actual
hospital Son Dureta. És un projecte que implica diverses
administracions: Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca,
Tresoreria General de la Seguretat Social i, per tant, el pla volta
en cinc eixos principals, complir els objectius que marca aquest
pla de necessitats sociosanitàries, integrar definitivament la
salut mental dins aquest espai sociosanitari, disposar d’una zona
de formació per a la família sanitària, donar resposta a possibles
necessitats a residències assistides i millorar el conjunt de
recursos de la Conselleria de Salut. Per tant, aquí també entraria
la possibilitat d’integrar determinats serveis.

També hi ha espai, perquè és una proposta oberta de
consens, per recollir inquietuds d’altres administracions com pot
ser l’Ajuntament de Palma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. No vol fer ús de la paraula la
Sra. Alberdi.

I.3) Pregunta RGE núm. 1022/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a reglament de la Llei de ports.

Passam doncs a la següent pregunta RGE núm. 1022, és
relativa a reglament de la Llei de ports, i la formula la diputada
Sra. Maria Antònia Sureda del Grup Parlamentari Mixt. Sra.
Sureda, té la paraula.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dia 16 de novembre de l’any 2010
es va aprovar un acord sobre el reglament que desenvolupa la
Llei de ports. Ens agradaria saber quin interès polític ha duit al
Govern de les Illes Balears a aprovar el reglament de la Llei
10/2005, de ports de les Illes, incomplint aquest acord?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller Carbonero, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, al text
aprovat pel Consell de Govern i publicat en el butlletí oficial
s’han introduït tots els punts aprovats per acord unànime del
Parlament de dia 16 de novembre de 2010.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Sr. Conseller, aquest reglament només
desenvolupa alguns aspectes. Un reglament ha de desenvolupar
la llei, no només alguns aspectes. Si aplicam aquest reglament
no se soluciona la demanda d’amarrament, generaran més
persones a les llistes d’espera, les embarcacions abandonades el
reglament no preveu què passarà. Ningú del sector no hi està
d’acord. L’esborrany, que vostè em va dir que havia costat
doblers, sí, però l’havia fet el millor especialista d’Espanya i
estava ben fet. Aquest reglament s’ha desenvolupat de pressa,
ni tan sols hi han participat els tècnics dels ports, hi ha més de
vint punts que modifiquen la llei, no la desenvolupen com
hauria de ser. Posaré un exemple, a l’article 44.2, s’entén per
terminal -per cert, un article que és nou- “s’entén per terminal
dedicada a un ús particular la gestionada i explotada en règim
de concessió o autorització que no està oberta al tràfic comercial
general i en la qual es manipulen mercaderies del titular
d’aquesta o dels seus accionistes o partícips en control de la
gestió de la terminal o del grup d’empreses a què pertany”.
Terminals n’hi ha dues, una a Sant Antoni i una a Ciutadella i
passam d’un ús públic a un ús privat. M’agradaria saber si és
que ho volien donar a algú. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, l’acord del
Parlament tenia tres punts, el primer punt era aconseguir el
màxim consens possible, s’ha tramès el text a 74 entitats de les
quals 18 hi han fet suggeriments que s’han tengut en compte en
la seva majoria, però tenir-les en compte no vol dir cedir en
segons quins aspectes. Hi ha peticions empresarials que
representen interessos particulars inacceptables per a aquest
govern i, per tant, nosaltres que defensam els interessos generals
no les hem tengut en compte. S’han recollit totes les
prescripcions fetes pel Consell Consultiu, s’ha proporcionat el
text a tots els membres del Consell Assessor i del Consell
d’Administració de Ports sense cap tipus d’aportació.

El segon punt deia que tengués la mateixa estructura
normativa que la Llei de ports, s’ha estructurat la redacció del
reglament. 

I el tercer punt, quan al contingut del projecte tenia 6
apartats, tots s’han tengut en compte, el que ha duit a modificar
l’article 6, 2, 5; la disposició addicional segona; l’article 81.2.c,
i s’ha afegit un nou capítol, el 6, amb els articles 98 i 99. 

Vostè, Sra. Diputada, em demana quin interès polític té el
Govern per aprovar el reglament i jo li podria donar deu raons
diferents, em quedaré amb la primera, per complir la llei. La
disposició final segona de la Llei 10/2005 diu que en termini
màxim de sis mesos el Govern ha d’aprovar el reglament
general d’execució de la Llei de ports, han passat sis anys, sis
anys, Sra. Diputada, no li sembla que ja era hora?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.4) Pregunta RGE núm. 1030/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a ampliació del PORN de Cala d'Hort.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1030/11, és relativa
a ampliació del PORN de Cala d’Hort. La formula el diputat Sr.
Miquel Àngel Jerez del Grup Parlamentari Popular. Sr. Jerez, té
la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
passat dia 12 de març a Eivissa vàrem conèixer l’anunci
d’aquest govern d’ampliar l’àmbit de protecció del parc natural
de Cala d’Hort. Aquest fet ha posat en alerta distints propietaris
afectats per la nova delimitació que no han estat assabentats ni
han estat consultats i ens han manifestat aquesta setmana la seva
preocupació per la manca d’informació i de comunicació al
respecte. I atesos els antecedents i coneixent-los a vostès la
manca d’aquest consens és força sospitosa.

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular li volíem
formular la següent pregunta: a quins acords ha arribat el
Govern de les Illes Balears amb el propietaris a fi d’ampliar el
PORN de Cala d’Hort?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no sé si vostè passa l’arada
davant el bou, Sr. Diputat, és a dir, l’únic que ha fet el Govern
és iniciar l’ampliació del PORN de Cala d’Hort i, per tant, el
procés de participació, d’informació, etc., que com sap vostè
s’ha de fer, encara no s’ha posat en marxa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Jerez, vol fer ús de la paraula?
Supòs que sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, insistesc en el
mateix, coneixent-los a vostès hi ha vegades que el consens
manca per tots els cantons. Per tant, a nosaltres ens preocupa
que això es faci sense el consens mínim exigible; ens preocupa
que no es respecti, efectivament, la voluntat dels propietaris; ens
preocupa que no es respecti la Llei 5/2005, la LECO, que
demana el consens del 50% dels propietaris que a la vegada
concentri el 50% de les finques. I ens preocupa també i molt
seriosament l’àmbit de delimitació d’aquest àmbit de protecció
que s’estén a la mar. Entenc que també haurien de consultar,
com no pot ser d’altra manera, les persones afectades i el sector
pesquer afectat que avui mateix es pregunta que si això succeeix
on acabaran pescant.

I li dic una cosa, Sr. Conseller, el que aquí fan no ho
prediquen a Eivissa, el que prediquen a Eivissa és una cosa
absolutament distinta del que fan aquí. Què fan a Eivissa?
Vostès a Eivissa el que fan és constituir un consell del territori
per tal d’intentar escoltar la societat civil i aquí fan
absolutament el contrari.

Miri, la meva intenció és fer-li arribar la idea que el consens
és absolutament imprescindible i li vull manifestar que arribat
en aquest punt i arribat a dos mesos de les eleccions admetem
que el que vostès fan és un ús electoral de l’ampliació, de
l’àmbit de protecció de Cala d’Hort, i si això és així, Sr.
Conseller, jo li deman que s’allunyi d’això, que s’allunyi d’això
i aparqui el debat per a després del dia 22 de maig. El debat del
territori a Eivissa és un debat força sensible, i vostè ho sap. Per
tant, esperi que el dia 22 de maig els ciutadans triïn si ha de ser
vostè o ha de ser el Grup Parlamentari Popular o, en definitiva,
el Partit Popular qui ha de fer-se càrrec d’aquesta qüestió i del
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consens mínim imprescindible que a Eivissa en qüestions de
territori fa falta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Jerez.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Vicens, té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Diputat, li torn a dir, vostè
passa l’arada davant el bou. Vegem, aquí s’ha iniciat
l’ampliació del PORN i vostè em confon el PORN amb la
declaració de parc natural, això per començar. És a dir, vostè el
que hauria de fer és diferenciar una cosa de l’altra. Quant al
PORN...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats.

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

... a la tramitació és ben clara la participació que hi ha
d’haver no només dels propietaris sinó de tots els sectors i que
quedi clar que aquest inici s’ha fet d’acord amb l’Ajuntament de
Sant Josep i també amb el consell insular. A partir d’aquí es farà
tot un procés de participació quan hi hagi l’avantprojecte on
aniran, evidentment, els propietaris. Jo li puc dir, Sr. Diputat, és
que sempre intentarem fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

...aquesta ampliació del PORN amb el màxim consens
possible, com s’ha fet sempre. El que passa és que vostès a
vegades tenen una cosa molt incoherent, per una banda el 2005
es varen carregar totalment aquest parc natural sense cap tipus
d’argumentació tècnica, per una altra banda, em demanen amb
una PNL que facem el més aviat possible l’ampliació, la feim,
i ara resulta que vostè està preocupat de si es fa molt aviat. Miri,
aquesta incoherència seva sona a electoralisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens.

I.5) Pregunta RGE núm. 1026/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Crespí i Prunés, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a compliment de l'acord de govern
d'alliberació de software.

La següent pregunta 1026/11, relativa a compliment de
l’acord de Govern d’alliberació de software, que formula la
diputada Sra. Anna Crespí del Grup Parlamentari Socialista.
Sra. Crespí, té la paraula.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. El 28 de març de 2008, ara fa tres anys, es va acordar
en el Consell de Govern posa a disposició pública part dels
desenvolupaments informàtics que du a terme el Govern de les
Illes Balears, tot això es fa amb l’objectiu d’apropar
l’administració a la ciutadania i per poder-li facilitar dades i
informació útil. Per fer tot això és necessari reorganitzar i
modernitzar procediments mitjançant l’ús de les TIC
(tecnologies de la informació i comunicació). Per tant, volem
demanar a la Consellera d’Innovació, Interior i Justícia, quines
tasques ha fet el Govern d’alliberació de software, propietat del
Govern de les Illes Balears, per posar-lo a disposició de la
ciutadania?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera d’Innovació,
té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, avui en dia una
part dels pressuposts de les administracions públiques estan
destinats al pagament de llicenciaments de les diferents
tecnologies utilitzades per donar serveis informàtics al seus
usuaris. Un d’aquests llicenciaments es correspon a les eines
ofimàtiques. Ara ja és una realitat en el conjunt de les
administracions l’adopció d’eines ofimàtiques basades en
programari de fons obertes. Les funcionalitats que aquestes
ofereixen avui en dia ja són equiparables a les de programari
propietari i, a més, permeten mantenir la mateixa productivitat
en el lloc de feina. 

En aquest sentit l’acord al qual vostè feia referència, l’acord
de Consell de Govern de març de 2008, es comprometia a
alliberar software propietat de la comunitat, del Govern, per
posar-lo a disposició pública i és per això que en aquest context
hem alliberat un total de setze aplicacions, de les quals cinc són
aplicacions destinades a les administracions, com per exemple
la plataforma anomenada SISTRA, que és una plataforma de
tramitació i notificació telemàtica, o per posar un altre exemple,
ROLSAC, que és un gestor de continguts administratius, sis
estan destinats a empreses, com puguin ser Gest-OLI o
SECOVIB, aquestes dues són eines de comptabilitat, la primera
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ho és d’oli, la segona vitivinícola; així com un altre projecte de
Pimes en Xarxa que és un treball de colAlaboració precisament
en xarxa.

Finalment, també hem alliberat un total de cinc aplicacions
destinades directament als ciutadans, com per exemple
SOLIDIX que és una eina de lectura automàtica de text per
ajudar persones amb dislèxia. Per no fer aquí tota una tirallonga
de programes, els convid a veure totes aquestes aplicacions que
poden trobar a la pàgina web, precisament de la comunitat,
programarilliure.caib.es.

Gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

I.6) Pregunta RGE núm. 1029/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi reiterat de les
decisions adoptades per la Conselleria d'Habitatge i Obres
Públiques.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 1029/11,
relativa a canvi reiterat de les decisions adoptades per la
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, que formula la Sra.
Margalida Cabrer del Grup Parlamentari Popular. Sra. Cabrer,
té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
conseller d’Obres Públiques no s’ha caracteritzat precisament
per la seva coherència durant aquesta legislatura, però
darrerament està batent rècords, fa aproximadament un mes
enfront de les crítiques del batlle de Sant Antoni que l’acusava
de no haver fet res en aquest municipi el conseller es va fer fer
una pregunta pel seu mateix grup en aquest plenari per explicar
els seus èxits a Sant Antoni.

Va dir textualment: “Ara fa un any vàrem trobar el Pla
director del Port de Sant Antoni aturat i en aquest moment està
pràcticament finalitzat. El proper 10 de març serà presentat
públicament. 

Efectivament, dia 10 de març es va presentar i dia 14 -72
hores després- es va haver de retirar perquè s’havia de revisar
totalment i això que el dia abans el director general, Sr.
Armengol, deia als mitjans de comunicació que el document es
duria a aprovació inicial. Tal vegada per palAliar aquesta situació
el conseller va tenir una idea i va dir: “hi durem un llevaneus”
i així es va fer. Dia 5 de març del 2011 el Diari d’Eivissa titula
“Llega a Ibiza una máquina quitanieves destinada a la autovia
de Sant Antoni”, realment sorprenent! 

Ens pot explicar aquests canvis?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, silenci, senyors diputats. Molt bé, Sra. Cabrer. Sr.
Conseller, té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputada... Sra.
Diputada...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats i senyores diputades, els prec una mica de
silenci. Continuï.

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

Gràcies. El projecte del Pla director de Sant Antoni encara
no està aprovat, ni tan sols inicialment, per tant està en fase de
redacció. El document de criteris i objectius es va sotmetre a
consulta a diferents colAlectius, també al consell insular i a
l’Ajuntament de Sant Antoni. 

Resulta que ara l’ajuntament no accepta alguna de les
alternatives que suposa l’allargament del dic i ha demanat que
es retirin aquestes opcions..., perdó, jo he demanat que es retirin
aquestes opcions perquè estic, bàsicament, d’acord en aquesta
esmena. Sempre m’ha semblat que el tipus de vaixells s’havien
d’adaptar al port i no a l’inrevés. Ara bé, el canvi de criteri no
ha estat el meu, perquè he sentit com se’m demanava que
s’ampliés el Port de Sant Antoni, fins i tot per a l’arribada de
creuers, i també he sentit com una naviliera d’un militant molt
important del seu partit a Eivissa demana l’entrada de vaixells
de 160 metres al Port de Ciutadella dissenyat per vaixells de
només 130 metres com a màxim.

Vostè, què en pensa? S’han de fer ports més llargs com han
defensat sempre o s’ha de limitar l’eslora dels vaixells perquè
operin als ports existents?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Senyors diputats, una mica de
silenci, si volem sentir les preguntes i les respostes. Sra. Cabrer,
té la paraula.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Conseller, li han passat
quatre anys per damunt. Qui governa, qui és conseller, és vostè.

Vostè creia que amb mentides contra el Partit Popular li
bastava i en el seu joc del mentider al final se l’agafa perquè les
mentides tenen les cames curtes. Amb els llevaneus, no m’ha
contestat, vostè sempre ha sabut que era un tema menor on la
mateixa auditoria de les carreteres, una auditoria de 3.640
pàgines, només dedica un paràgraf per dir precisament que són
camiones para otros usos -grua pluma, bolquete, cisterna-, i a
més va ser vostè qui va recepcionar les obres i el mateix que ara
ha de justificar els llevaneus a Sant Antoni dient que té altres
usos. A això hi hem d’afegir l’esperpèntic del Pla director de
Sant Antoni, es va fer una pregunta aquí i després ho retira, de
no haver fet ni el Passeig de Cala Gració ni la variant sud ni tan
sols en quatre anys ha estat capaç d’acabar la carretera del nou
accés. 

Supòs que em contestarà amb una poesia, però primer vostè
se n’ha de dedicar una que es titula Oda a la mentida. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Carbonero, té la paraula.

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

Sra. Cabrer, li ho he dit altres vegades, no em provocarà,
encara que es posi com la nina de L’Exorcista, que és com se
sol posar.

(Remor de veus)

Vol que en parlem de canvis de criteris? Idò en parlarem.
Què va ser d’aquell projecte de soterrament del Passeig Marítim
de Palma, què en va fer d’aquest projecte? Tan sols el tram Via
de Cintura-Torrent...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Soler.

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

...Torrent de Sa Riera va costar 1 milió d’euros. Parlem
d’Eivissa, el projecte de construcció de l’autovia a l’aeroport
d’Eivissa va canviar radicalment el drenatge OD2, Platja d’En
Bossa, respecte al projecte de traçat que tenia una altra solució
a l’OD2 ordenada per la Comissió Balear de Medi Ambient, un
canvi de criteri. Les conseqüències des del punt de vista
ambiental i de seguretat de béns i persones han estat
catastròfiques i el cost, 2 milions i mig d’euros.

El plec de condicions de l’autovia de Sant Antoni exigia un
comptador de vehicles per a cada tram, és a dir, 13 comptadors.
Varen adjudicar el contracte a l’única oferta que tan sols preveia
un comptador, el que fa que paguem per més vehicles dels que
realment passen a tota la carretera. Aquesta broma suposa un
sobrecost de 25 milions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.7) Pregunta RGE núm. 1031/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Jesús Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a compliment dels objectius fundacionals
del Govern per a aquesta legislatura.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 1031/11, relativa
a compliment dels objectius fundacionals del Govern per a
aquesta legislatura, la formula el Sr. Francesc Fiol i Amengual
del Grup Parlamentari Popular. Sr. Fiol, té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. S’acaba un dia d’aquests la
legislatura i per preparar aquesta pregunta em vaig entretenir
ahir horabaixa, rellegint el discurs d’investidura que dia 3 de
juliol del 2007 el Sr. President Antich va fer en aquesta cambra
i que li va servir per obtenir la majoria de diputats, el vot de la
majoria de diputats per dur endavant aquesta tasca de Govern...
aquest discurs serveix per saber quina distància hi ha entre el
que es va dir aquell dia i quina ha estat la realitat que hem
tengut en aquests moments. 

Només faré dues cites i diré abans que ho paga, ho paga,
rellegir aquest discurs, convé rellegir-lo perquè diu coses molt
interessants que tenen molt poc a veure amb el que ha passat
realment. 

Una de les cites diu: “Objectiu global és l’eixamplament de
les classes mitjanes del país com a signe de progrés general,
seguretat i estabilitat per a tots” i quant a les qüestions
econòmiques diu: “Full de ruta del nostre projecte econòmic i
social passa per una formació de qualitat, continua amb un lloc
de feina estable i acaba amb la seguretat de les economies
empresarials i familiars, amb l’economia de les persones”,
pobres persones!

Pensa el Govern que s’han complert els objectius
fundacionals de la seva gestió?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, el Govern pensa que sí
s’han complert els objectius fundacionals.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Convid el Sr. Manera, perquè estic
segur que sap llegir, però el que és segur és que no l’ha llegit, el
convid que rellegeixi el discurs d’investidura del Sr. Antich,
veurà el que diu de la Universitat, millor finançament per a la
Universitat, no s’ha produït; tren d’Alcúdia, que arribarà a
Alcúdia i el tramvia de la Badia de Palma; Pacte Local, del que
s’arriba a dir “ara ja no tenim excusa pel Pacte Local a les Illes
Balears”, del qual no se’n sap res; Llei del sòl, en la qual farem
feina des del primer dia, des del primer dia!, han passat quatre
anys i feina no n’han fet. 

Aquestes són les realitats, no s’ha complert pràcticament res.
Hauríem de penjar a You Tube el discurs del president perquè
ho paga, és que és propaganda a favor nostre per a les pròximes
eleccions. Res del que es va prometre s’ha fet i es va acabar
dient una cosa que és paradigmàtica: “Proposo un govern de
majoria, transformador, eficient, solidari, lleial i compacte”. De
majoria no ho ha estat; transformador, a pitjor; eficient, de cap
manera; solidari, baixant els pressuposts de sanitat i educació;
lleial, no presentant els pressuposts al Parlament com en té
obligació, i compacte, es deu referir al material que els té
asseguts a les seves cadires. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Manera, té la paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Fiol, li he de confessar que em sorprèn
vostè, em sorprèn perquè diu tot això i no diu una cosa
elemental i és que ens ha passat una crisi econòmica brutal per
damunt.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

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

Sr. Fiol, jo he sentit el que ha dit vostè i no he protestat, per
favor, deixin-me parlar, eh? No, són els seus els que no deixen
parlar. 

És a dir, això vostè ho oblida completament i totes les seves
intervencions... després quan ens veim als passadissos ho
reconeix, però aquí és incapaç de reconèixer...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades.

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

... és incapaç de reconèixer, Sr. Fiol, ens hem vist moltes
vegades, Sr. Fiol, vostè i jo, ara no vengui aquí a fer comèdia,
ens hem vist moltes vegades i ha reconegut la situació de crisi.

Miri, li donaré deu fites, deu. Li donaré deu fites, una
espècie de top ten, diguem-ne, li donaré deu elements del que ha
fet aquest govern: primer, forta inversió pública, com mai no
s’havia fet, 3.000 milions d’euros entre el Govern de l’Estat i el
Govern de la comunitat autònoma, això ha incrementat el deute
públic? Sí, senyor, l’ha incrementat, molt, és veritat, en un
escenari de caiguda d’ingressos en 1.000 milions d’euros, ho
hem explicat per activa i per passiva. Sr. Fiol, si vostè ho sap
això.

Segon, hem aplicat polítiques d’austeritat, concretament
hem reduït 14 milions d’euros la despesa corrent -14 milions
d’euros la despesa corrent. Tercer, hem obert línies de
colAlaboració amb empreses, només li posaré una fita: 260
milions d’euros Plan Renove més les línies ICO ISBA.

Quart, hem impulsat el Parc Bit com un model, com un
exponent del canvi de model productiu amb uns indicadors que
són en aquest aspecte molt positius. Cinquè, hem cuidat el
nostre capital natural, 1.600 hectàrees protegides i 11
quilòmetres de costa com el principal actiu paisatgístic, el
principal element de la nostra economia turística. Sisè, hem
aconseguit incrementar les inversions de l’Estat a la comunitat
autònoma i hem millorat el model de finançament, sé que és un
tema de matisos, que no s’hi està d’acord, però les dades són
tossudes. Hem millorat la inversió i el model.

Setè, a salut, inversió de 475 milions d’euros, millores
d’infraestructures sanitàries de tota mena. Vuitè, hem
augmentat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Em sap greu, però no pot continuar.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 1025/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Centre Nacional de la
Mar de Menorca.

Següent pregunta, RGE núm. 1025/11, relativa a Centre
Nacional de la Mar de Menorca, la formula la Sra. Margarita
Mercadal del Grup Parlamentari Socialista.

Sra. Mercadal, té la paraula.
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LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots els presents, aquesta
és una pregunta dirigida a la consellera de Turisme i Treball.
Ens agradaria que ens fes una valoració de la tasca formativa i
de recerca desenvolupada pel Centre Nacional de la Mar de
Menorca durant el temps transcorregut des de la seva obertura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies. Senyores diputades, senyors diputats,
evidentment la feina feta pel Centre de la Mar a Menorca, la
valoració que se’n fa en un any que du en funcionament és
elevadament positiva tant per la seva feina de formació per a
persones desocupades i ocupades lligades al sector marítim com
també per les seves feines d’innovació formativa en el camp de
la nàutica.

A partir d’aquí, només dues dades: en poc més d’un any que
fa que funciona s’ha presentat i s’ha realitzat ja una oferta
formativa en l’àmbit de la nàutica vertaderament destacable, 11
cursos, 1.700 hores que han permès formar amb certificació 211
persones. A més a més, en aquest sentit, en aquest moment hi ha
7 cursos més en què es treballa, i per tant, tindrem ja a finals
de... en les properes setmanes tots els equipaments propis
perquè Menorca per primera vegada disposi d’autonomia per
invertir, formació de marina mercant i a més a més per als
pescadors.

Evidentment hi ha una segona part en el que és un centre de
referència nacional, és tot el que fa referència a la feina
d’innovació en matèria formativa. En aquest sentit, s’ha
presentat un pla de treball, dia 15 de desembre al Ministeri de
Treball i Educació, que visualitza les dues primeres titulacions
a l’àmbit nacional corresponent a certificació de professionalitat
a nivell 1, de reparació d’embarcacions nàutiques i a partir
d’aquestes dues titulacions el centre realitza en aquests
moments tot el material docent per a professors, per a alumnes
i a més a més desenvolupant les accions de formació per a
formadors.

Per tant, ja s’avança a aquesta feina d’innovació formativa
que a més a més dins l’any 2011, a més a més d’aquests dos
nous títols que en l’àmbit nacional s’homologuen, també ja es
treballa en cinc titulacions més que a partir d’aquí també seran
referents a l’àmbit nacional. Són ja de grau segon i per tant,
tenir tota la xarxa d’innovació i formació en tot el que implica
la formació certificada a nivell nàutic.

Per tant, una bona valoració, molt lligada a uns dels sectors
emergents en les nostres illes com és el sector de la nàutica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Vol fer ús de la paraula la Sra.
Mercadal?

I.9) Pregunta RGE núm. 1028/11, de l'Hble. Diputat Sr.
José Ramón Bauzá i Díaz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pròrroga dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2011.

Passam idò a la següent pregunta RGE núm. 1028/11,
relativa a pròrroga dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2011, la formula el Sr. José
Ramón Bauzá del Grup Parlamentari Popular. Sr. Bauzá, té la
paraula.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, Molt Hble. Sr.
President, transcorreguts aquests mesos des que el Sr. President
va, voluntàriament, no presentar a aquesta cambra parlamentària
els pressuposts per a la seva aprovació li voldria demanar, què
hi veu de positiu, el Molt Hble. Sr. President del Govern, al fet
de prorrogar els pressuposts generals de la nostra comunitat, el
2011, especialment amb una situació de conjuntura econòmica
com l’actual?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, Sr. Bauzá.
Miri, efectivament aquesta pregunta ja la m’han fet en distintes
ocasions i ja he contestat també en distintes ocasions que atesa
precisament la situació de dificultat econòmica en el seu
moment ja vàrem dir que crèiem que en aquests moments el
millor era prorrogar els pressuposts.

Aquest és un tema en el qual no només hi he coincidit jo,
sinó dos exconsellers seus també trobaren exactament el
mateix... sí, sí, del Partit Popular, per tant, en aquest sentit es
dóna resposta a les necessitats de la comunitat autònoma amb
uns pressuposts prorrogats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. President. Vol fer ús de la paraula el Sr. Bauzá?

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
President. A veure, el primer és que nosaltres vàrem presentar
els pressuposts, almanco vàrem presentar els pressuposts. La
pròrroga pressupostari que vostè ha presentat és una constatació
més de la seva manera de fer política, sense transparència i amb
opacitat. El primer que ha de fer un president, si vol exercir com
a president, és complir amb les obligacions legals. L’únic que
ha fet el Sr. Antich, vostè, durant aquesta legislatura és ocupar
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la cadira presidencial i no donar respostes als problemes reals
dels nostres ciutadans. 

La situació de crisi econòmica com la que vivim, en una
situació com aquesta és fonamental definir molt clarament el
full de ruta i sobretot definir molt clarament una línia
pressupostària d’acord amb les dades actuals, d’enguany, i no
d’acord amb les dades de l’any passat.

Sr. Antich, passarà a la història d’aquesta comunitat com el
primer president de la democràcia que no ha volgut
voluntàriament passar per aquesta cambra l’aprovació dels seus
pressuposts i no ho ha fet simplement perquè no l’ha pogut
consensuar amb tots els seus socis, però també passarà a la
història de la nostra democràcia com el primer president que ha
governat amb mini minoria, un terme que va encunyar el nostre
company Xisco Fiol.

Sr. President, no hi ha cap dubte que vostè ha estat i és el
president de la nostra comunitat, però tampoc no hi ha cap dubte
que no ha exercit mai com a president, simplement ha ocupat la
cadira presidencial.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bauzá. Sr. President de la comunitat autònoma
té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr. Bauzá,
efectivament pot ser que passi a la història com el que vostè ha
dit, hi ha altres presidents que hi passaran per altres coses que,
jo, m’estim més no passar-hi. Això, tengui-ho ben clar.

(Remor de veus)

Miri, durant aquesta legislatura s’ha fet una feina
importantíssima amb una crisi econòmica de cavall i s’ha fet
una feina que, efectivament des d’un govern amb minoria, s’han
aconseguit aglutinar esforços d’empresaris i sindicats
precisament per, mitjançant un gran pacte, donar respostes a les
situacions de dificultat que teníem en aquests moments amb
xifres històriques, Sr. Bauzá. Vostès en bon temps, en temps
favorables, no feren tantes escoles com nosaltres. Vostès en bon
temps, en temps favorables, no feren tants centres de dia com
nosaltres!

(Remor de veus)

Vostès en bon temps, en temps favorables, no feren tants
centres de salut com nosaltres!

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

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

Vostès en bon temps, en temps favorables, es preocuparen
molt poc per la gran generalitat de ciutadans i ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma! Vostès seguiren empenyent un
model que ha esclatat a la cara de molta gent. Nosaltres
intentam reconduir aquesta situació precisament perquè aquesta
gent no torni, no torni pus mai a aquest passat que li ha creat
tantes dificultats.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1032/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe de la Sindicatura de Comptes
en relació amb el procediment seguit en la pròrroga dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al 2011.

Següent pregunta RGE núm. 1032/11, és relativa a informe
de la Sindicatura de Comptes en relació amb el procediment
seguit en la pròrroga dels pressuposts de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per al 2011 i que 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. No sé si la meva consciència
podrà aguantar que el president del Govern hagi d’abandonar
cada sessió plenària aquest hemicicle per no sentir la meva
pregunta, però crec que ho podré superar.

(Aplaudiments)

Aquest govern jo diria que té un comportament bipolar, és
capaç de passar de l’insult a la poesia dins una mateixa
pregunta, i m’agradaria saber què pensa sobre el dictamen de la
Sindicatura de Comptes sobre la pròrroga de pressuposts.
L’altre dia vàrem escoltar el conseller -m’imagín que respondrà
ell- dirigint insults cap al Partit Popular dient que allò que
nosaltres volíem amagar eren les nostres misèries. No sabia si
les misèries d’aquesta legislatura, de l’anterior legislatura, o les
misèries de la legislatura 99-2003. No ens va quedar gaire clar,
però avui tal vegada ens ho podrà aclarir. 
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Aquest informe diu que l’aprovació del projecte de
pressuposts i la tramitació ho té amb caràcter exclusiu el
Govern, però al mateix temps diu que és irrenunciable, per tant,
que ha de dur els pressuposts en aquesta cambra. Diu que la
competència en consideració legal que té el Govern d’aprovar
i trametre els pressuposts en el Parlament no és opcional i que
forma part d’un engranatge perquè això permet conèixer els
comptes i saber com gastarà els doblers públics el Govern.

Ens agradaria saber, entre aquestes consideracions i les
altres, què pensa aquest Govern. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor. En nom del Govern el Sr. Manera té la
paraula.

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

Sra. Presidenta. Sr. Diputat, les consideracions que feim en
relació amb l’informe de la Sindicatura de Comptes és la d’un
total respecte per l’entitat, total respecte per allò que aporta i la
constatació que el Govern no ha complert cap ilAlegalitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquest informe no només
diu que no dur els pressuposts en aquesta cambra és ilAlegal,
sinó que a més diu que vostè amb una pròrroga de pressuposts.
mitjançant decret no es pot endeutar. Per tant, no només és una
ilAlegalitat, sinó que un cúmul d’ilAlegalitats el que vostè ha
comès.

Passaré a les conclusions, Sr. Manera, perquè vegi que no
són conclusions nostres, sinó que són de la Sindicatura de
Comptes: “El Govern ha incomplert l’obligació legal de
trametre al Parlament abans de dia 30 d’octubre del 2010 -ha
incomplert la seva obligació legal”. El Govern diu que continua
tenint obligació d’aprovar els pressuposts. Diu que traspassen
determinades limitacions de no poder-se endeutar. Diu que s’ha
de fer amb rang de llei. Diu altres coses, Sr. Conseller. 

Jo no sé per què vostès estan entestats avui a dur-nos una llei
del bon govern. Les lleis estan fetes i vostès les incompleixen
contínuament. Això d’avui és una autèntica cortina de fum,
perquè vostè s’ha botat la Llei de finances i s’ha botat l’Estatut
d’aquesta comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Vostès estan contínuament...

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sr. Pastor, trob molt greu que digui que estam sempre en la
ilAlegalitat. Ho trob molt greu que digui això. Escolti, el que
vostè ha de fer o ha de fer el seu grup és llegir millor l’informe
de la Sindicatura de Comptes...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

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

... perquè l’informe de la Sindicatura de Comptes, Sr. Pastor,
diu efectivament que hi ha l’obligació legal de presentar un
pressupost el dia 30 d’octubre, però la Llei de finances i la
Sindicatura també ho diu, indica que si no se fa aquest
requeriment, el pressupost queda prorrogat i hi ha fins el dia 31
de desembre per aprovar-lo. Ningú no ha dit que no s’aprovi
aquest pressupost...

(Remor de veus i rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci!

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

Vostès o no em volen sentir quan parl...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats!

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

...o no em volen sentir quan parl o no els interessa. És igual
el que jo els pugui dir, vostès tenen el seu pistó marcat. És a dir,
el que es determina és això, es determina que hi ha un
pressupost prorrogat i aquest pressupost prorrogat té una
temporalitat i és el 31 de desembre de l’any. Aquesta és la
situació.
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El tema de l’endeutament, Sr. Pastor, per què se’n riu? Jo
quan vostè parla no me’n ric. Per què se’n riu? El tema de
l’endeutament...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, facin el favor de deixar que el
conseller s’expressi com ho ha fet el portaveu que ha intervingut
abans. Sr. Manera, continuï.

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

El tema de l’endeutament, Sr. Pastor, és absolutament legal,
de fet el dia 25 de gener del 2011 el Consell de Ministres va
donar permís a la comunitat autònoma per endeutar-se, el
Consell de Ministres va donar permís, Sr. Pastor, i això és així!

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor!

(Continua la remor de veus)

Sr. Pastor!

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

Els processos d’endeutament... Mirin, si no em puc
expressar...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor!

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

Escolti, quan vostès parlen jo no dic res...

(Continua la remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor!

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

Sr. Pastor, posi’s tranquil, no, no, és vostè que es posa
histèric amb aquestes coses...

(Continua la remor de veus)

Escolti, jo li estic donant una explicació. Vostè no em creu,
està en el seu dret, jo li don una explicació que diu la
Sindicatura de Comptes i vostès agafen el que els interessa de
manera literal, sí senyor! No tenc temps, però els mostraria
altres informes de la Sindicatura de Comptes de la seva etapa i
també veuríem el que deia. Clar que sí! Vostès només diuen el
que els interessa.

(Aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Manera. Senyors diputats, convendria si
hem de continuar aquest ple com a mínim escoltassin el que ha
de dir aquesta presidència. Si ho volen fer així continuarem.

II. InterpelAlació RGE núm. 167/11, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a reforma integral de
la Platja de Palma.

A continuació passam al debat de la InterpelAlació RGE
núm. 167/11 presentada pel Grup Parlamentari Popular i relativa
a reforma integral de la Platja de Palma. En nom del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Esta
legislatura, como ha hecho referencia antes un compañero mío,
el Sr. Fiol, se inició con el discurso de investidura del Molt
Hble. Sr. President el día 3 de julio del 2007. Dentro del
contexto del discurso decía el Sr. Antich, “el turismo es un tema
de estado, que necesita de una estrategia específica y prioritaria.
Es indispensable dotar a esta actividad de la calidad y la
seguridad necesarias para diferenciarla de la de nuestros
competidores. Por lo tanto, seguiremos liderando la zona de (...)
integral de la Playa de Palma, siempre desde el consenso y
desde la colaboración interinstitucional. Desde el Gobierno
tendremos perfectamente marcadas nuestras prioridades en
cuanto al tipo de turismo que tenemos que impulsar, el turismo
hotelero, la desestacionalización, la calidad y la diversificación.
En definitiva, el turismo que crea más riqueza (...) y crea más
puestos de trabajo”.

Han querido las circunstancias que en este último pleno de
la actual legislatura, se vea la interpelación que mi partido hace
al Govern sobre la reforma integral de la Playa de Palma, uno
de los objetivos que marcaba el presidente como prioritarios y
como referencia al impulso de la economía de las Illes Balears.
Entre uno y otro acto parlamentario han pasado casi cuatro años
y hemos de convenir que el Partido Popular no considera
cumplido lo que el Hble. Sr. President anunció en su discurso.
Cuatro años para propiciar un cambio y una actualización de un
destino turístico maduro, como el de la Playa de Palma, y estoy
convencido de que es el destino turístico más importante no sólo
de Mallorca, sino también de Baleares y de España.

A inicios de legislatura existía un consorcio para la reforma
integral de la Playa de Palma, que fue potenciado en
infraestructura física y humana, con recursos y del mismo
consorcio ocho de los nueve miembros de las administraciones
que están presentes en el mismo son gestionadas por el
Gobierno del Partido Socialista. Es decir, el Gobierno de
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España, el Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca,
Ajuntament de Palma, insisto, ocho de los nueve miembros que
lo componen. A pesar de esta coincidencia ideológica, han sido
incapaces de gestionar un reto tan importante como el que
significa reconvertir o actualizar el destino turístico de la Playa
de Palma para que nuevamente vuelva a ser un atractivo
turístico y por la infraestructura que necesita disponer, a ser un
destino puntero en la oferta de ocio vacacional en el mercado
europeo e internacional.

El Consorcio para la reforma integral de la Playa de Palma
ha contado para el desarrollo de sus funciones con todos los
medios necesarios para ejercer mejor su función, desde
documentos de planeamiento objeto de un concurso
internacional, el nombramiento de una comisionada por parte
del Gobierno de España para impulsar la reforma y también de
una norma urbanística exclusiva con ámbito supramunicipal que
aprobó este parlamento el pasado 27 de julio del 2010. Es decir,
se puso en manos del Consorcio de la Playa de Palma, cuya
presidencia ostenta la Consellera de Turismo, todos los
instrumentos necesarios y las herramientas precisas para una
buena gestión que hoy nos disponemos a examinar.

El objetivo que se encomendaba al Consorcio de la Playa de
Palma era convertirla en un destino turístico de primera clase,
actualizarla. Era la búsqueda de sinergias entre el carácter
turístico del área y su entorno mediterráneo. Afrontar la
realización de infraestructuras que la zona precisaba de manera
urgente y sigue precisando, posibilitar la mejora de la oferta
hotelera y turística del núcleo vacacional y favorecer la
instalación de nuevos alicientes turísticos que potencien la zona
y fomenten la captación de nuevos segmentos de visitantes.
Cuatro años después vemos que el discurso del presidente con
tristeza, como algo que pudo haber sido y no fue. Nos produce
decepción, como le produce a la mayoría de ciudadanos, que
nuevamente no hemos sido capaces de dar una respuesta a la
inquietud de aquellos que creen en la Playa de Palma y desean
mediante inversiones posibilitar la mejora del destino turístico.

Estamos sorprendidos porque ante un proyecto de
reconversión que se ha revelado como megalómano y faraónico,
no hemos sido capaces de dar la respuesta adecuada a lo que los
ciudadanos y empresarios nos han hecho ver a través de las
alegaciones formuladas a este proyecto. Tenemos la sensación
de que el equipo encargado de liderar la reconversión de la
Playa de Palma ha quedado como los boxeadores, sonados por
el rechazo que produjo su propuesta entre los vecinos o que por
el contrario no han querido variar un ápice su propuesta
rechazada por todos y aplican la máxima de mantenerla y no
enmendarla. Algunas de estas cuestiones han pasado. En
cualquier caso, estamos aquí para escuchar por boca del
Gobierno y del resto de grupos parlamentarios de esta cámara,
su posición respecto de este proyecto y de la necesidad de que
el mismo siga adelante con una metodología distinta a la
aplicada hasta ahora. Es decir, con propuesta que respondan al
deseo de reconversión, teniendo en cuenta la opinión de los
vecinos, trabajadores y empresarios de la Playa de Palma. 

El pasado 8 de septiembre de 2010, los representantes
parlamentarios fuimos llamados al Consolat de Mar, a fin de
llegar a un acuerdo sobre el proyecto integral de reforma de la
Playa de Palma. Cuatro eran los ejes básicos de este acuerdo:
suspender el plan al acabar el período de exposición pública,
ampliar el plazo de emisión del informe vinculante que
disponían los municipios de Palma y de Llucmajor, crear una
comisión político-institucional en el seno del consorcio para
abordar los temas que tenían que llegar a consenso, y,
consecuentemente, impulsar un nuevo plan de reconversión
teniendo en cuenta las propuestas realizadas por medio de las
alegaciones formuladas durante la exposición pública, que
estuvieran en disposición de ponerse en marcha antes de
finalizar el 2010.

La verdad es que ha sido imposible avanzar en el acuerdo
para encontrar una posición común con respecto al proyecto de
la reforma integral de la Playa de Palma. Los empresarios de la
zona, hoteleros, comerciantes y trabajadores no tienen claro
cómo pueden acometer las mejoras que todos desean para sus
establecimientos. Los trabajadores miran con inquietud que con
la crisis actual alguien les dice -y no han sido desmentidos- que
el consorcio propicia la desaparición de plazas turísticas. Los
vecinos que sufrieron por unos meses las consecuencias del
documento urbanístico que amenazaba sus viviendas siguen sin
conocer en qué medida piensa reformar el pretendido Plan de
reforma integral de la Playa de Palma. Los mayoristas continúan
insistiendo, igual que nosotros, en afrontar la urgente y
necesaria reconversión y mejora de dicho centro vacacional.

Es decir, acabamos la legislatura con tanta o más
incertidumbre, si cabe, que teníamos al inicio de la misma, que
teníamos con respecto a la Playa de Palma, pero con la
certidumbre, señoras y señores diputados, que estos cuatro años
ni han sabido, ni han querido, ni siquiera han podido llegar
acuerdos en aquello que consideramos imprescindible que hay
que hacer. Me gustaría que con valentía cuando el miembro del
Govern me responda, me dé razones por las cuales no ha sido
posible llegar a un pacto sobre la Playa de Palma. Deseo que
aquí y ahora se digan y argumenten los motivos por los cuales
la inversión realizada en medios técnicos y humanos en el
consorcio no han dado sus frutos. Espero que hoy nos puedan
informar de por qué no hemos sido capaces de llegar a acuerdos,
como sí hemos hecho en otras temáticas con similar o mayor
dificultad que ésta. Me gustaría que estas explicaciones se
diesen sin acudir a argumentos fáciles, banales y espúreos.

El Partido Popular ha demostrado a lo largo de esta
legislatura ser responsable para llegar a acuerdos y mantenerlos
a lo largo de toda su vigencia. Lo que estoy diciendo es que no
ha habido propuestas ni de contenido ni de alcance. Es decir,
aquí mismo manifiesto que no ha habido voluntad de llegar a
acuerdos concretos. Esto, señoras y señores diputados, es muy
grave en una sociedad que tiene en el turismo su más importante
activo en el producto interior bruto. Aguardo con interés tanto
el porqué, hasta ahora no, como las posibilidades de llegar a
compromisos para que la reforma de la Playa de Palma sea una
realidad en la próxima legislatura.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments i petit aldarull)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la representant del
Govern Sra. Barceló.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Rodríguez, jo intentaré poder-li..., a més vostè ho coneix
prou bé, però si se planteja aquesta interpelAlació com un balanç
d’una legislatura entorn d’un projecte, que tots sempre hem
valorat com a prioritari, un projecte com molt bé vostè ha
assenyalat entorn a la Platja de Palma i que ja a l’anterior
legislatura s’havia constituït un consorci. 

Per tant, quatre anys, constitució d’un consorci, una altra
legislatura i quin va ser el balanç del Partit Popular del seu
consorci, de la seva feina entorn a la Platja de Palma? I quin és
el que podem presentar avui, ara després de quatre anys?,
perquè al final els polítics parlen amb fets, no només amb
promeses, sinó amb fets. I els fets del Partit Popular amb el seu
consorci constituït, la veritat és que no ens en recordam de cap,
de cap, la pròpia constitució del consorci, res més. En aquest
moment, quin balanç plantejam, tant en contingut com en
formes, que crec que vertaderament ha estat espectacular, i ho
he d’assenyalar així, i per tant defensar d’una manera molt clara
el que s’ha fet en aquesta legislatura, fonamentalment no només
pels continguts, sinó, repeteix, també per les formes: per
primera vegada tenim un marc jurídic aprovat per unanimitat i
és fruit i gràcies a l’esforç de tothom, i d’entrada per açò ja li
agraesc tota la feina que ha fet el Partit Popular en aquesta
legislatura, liderat per un govern progressista. Un marc, per tant,
jurídic aprovat per unanimitat.

Onze convenis signats amb l’administració de l’Estat, fets,
en qüestions molt claus com és tot el que implica de
rehabilitació que ja està en marxa. Un pla d’acció integral,
document d’accions estratègiques que defineixen 29 programes
i 98 actuacions, també amb un ample nivell d’acord, que es
desenvolupa des del marc d’una comissió que ha intentat de
manera permanent, malgrat ben segur que errors com tots tenim,
una comissió permanent de seguiment políticoinstitucional on
s’han anat, per part del consorci, presentant propostes de manera
permanent, cosa que no han fet altres formacions polítiques. I
hem anat tirant endavant, 127 milions d’inversió que en aquests
moments s’executen.

Aquests són els fets, una llei, un màster pla, 127 milions
d’inversions que s’executen i tot açò, aquestes execucions, dins
el marc d’una comissió en què es treballa des de l’acord. La
fórmula d’acord aquest govern l’ha respectada crec que
escrupolosament. I també és cert, el document urbanístic, una de
les 98 actuacions aprovades i que, precisament perquè no hi va
haver acord i perquè vam intentar recuperar l’acord aquí i en el
marc de la comissió políticoinstitucional, que es treballaria
sense expropiacions, aquesta era i aquesta va ser la proposta del
Partit Popular que va tenir el suport de la resta de grups polítics.

I a partir d’aquí, la feina que en aquests moments es fa amb
els veïns i associacions empresarials per tirar endavant la
resolució de les alAlegacions presentades, contestar-les i
recuperar aquest document urbanístic des de l’acord.
L’haguérem pogut acabar? Ha estat difícil en el marc d’aquest
temps, però la feina avançada no només amb els continguts
econòmics, de març normatiu treballats des de l’acord, i un
mecanisme de fer feina que també, repetim, si es manté
evidentment aquest document urbanístic serà modèlic per al
suport polític, institucional, econòmic i social que tindrà.

Que ha estat més lent en quatre anys? Déu n’hi do, Déu n’hi
do, cap altre govern no s’hagués pogut plantejar mai tancar una
llei, tancar un màster pla, tancar onze convenis amb l’Estat i
acollir i gestionar 127 milions d’inversió, amb prioritzacions
pactades amb els diferents grups polítics i en el marc d’una
comissió on hi ha acord institucional i polític. Per tant, el balanç
he d’assenyalar que, malgrat errors com tots tenim i tots hem
fet, evidentment és un balanç magnífic, i ho he d’assenyalar
així. Hi ha el camí marcat perquè aquest projecte es construeixi
en tots els casos des de l’acord.

En aquests moments, saben perfectament que s’està
treballant amb la llei d’incentius fiscals, el programa de
rehabilitació integral d’edificis residencials 2011-2013, 10
illetes, 118 edificis, 488 habitatges, 206 locals comercials, i
s’arriba al 52% del suport econòmic de cadascun dels veïns; el
Pla de formació i qualificació professional; les reunions
participatives amb associacions veïnals, comerciants i
plataformes per comunicar el tractament de les alAlegacions
presentades al document urbanístic, i a partir d’aquí ser capaços
de recuperar aquest acord. Bàsicament, l’inici d’obres ja de
canalitzacions, de paviments, d’enllumenat, redacció de
projectes com el soterrament de contenidors, emissaris, aigües;
tot el que impliquen els nous accessos en el pla, a tota la zona
del Pla de reforma de la Platja de Palma, i tot el que implica
també de recuperació de rutes "ciclables" i ascendents marítims;
el concurs per a la compra de sòl, totes aquestes qüestions, totes
en marxa.

Per tant, el nivell d’execució és bo, la fórmula és bona i
evidentment depèn de tots continuar per aquest camí de l’acord,
de la concertació i de vegades, evidentment, com hem fet altres
vegades, quan poder rectificar i poder millorar tot el que podem,
i crec que hem mantingut aquí en aquesta seu prou acords, a la
comissió políticoinstitucional, i esper, i aquest és el compromís
d’aquest govern, de continuar per aquest camí, de tirar
endavant, de fer-hi molta feina, de gestionar un munt d’inversió
que mai no s’havia gestionat en aquesta zona i fer-ho construint
acords absolutament i evidentment també amb vostès.
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Per tant, hem complert en quatre anys amb aquest projecte
i reafirmam el nostre compromís de seguir acomplint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara al torn de fixació de
posicions i intervendran, per un temps de cinc minuts,
primerament, pel Grup Parlamentari Mixt, deduesc que és el Sr.
Melià, que ja és aquí.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. Bé, la veritat és que el debat em sembla una mica
surrealista per l’exposició de les idees, perquè clar, entre el Sr.
Rodríguez que ha parlat de fracàs i decepció, i la consellera que
ens diu que el balanç és espectacular, magnífic i és modèlic,
home, estic un poc esgarrifat. La veritat, la veritat és que ni una
cosa ni l’altra, però la veritat també és que especialment
modèlic no crec que hi hagi ningú a l’opinió pública balear com
ho tengui com a tal, ni que ho tengui com a un balanç
espectacular; hi haurà moltes inversions, però també deuen ser
silencioses, perquè els agents implicats no les troben aquestes
inversions i troben que el balanç és magra, que s’ha fet poca
cosa i que hem avançat relativament d’una manera molt
lleugera.

Crec que més enllà d’entrar en polèmiques, el que nosaltres
sempre hem reclamat és una certa visió d’estat d’aquesta
qüestió, i per tant nosaltres no volem contribuir aquí a crear un
gran debat i crear un gran conflicte sobre un tema que hauria
d’estar un poc per damunt d’aquest debat partidista legítim. A
partir d’aquí crec que és evident que tots hem de fer un cert acte
de contrició i aquest cert acte de contrició va per al Govern, que
crec que no ha estat prou hàbil en el consens, i per això em
sorprèn que digui que aquest mecanisme és modèlic, perquè no
ha estat prou hàbil en el consens, d’un document bàsic, no d’una
cosa més, d’una cosa essencial d’aquesta aposta de reconversió
de la Platja de Palma, que és el document urbanístic; el
document urbanístic no és soterrar tres contenidors de tres
carrers, no és el mateix, la seva importància és molt diferent, i
per tant aquest document urbanístic hauria d’haver estat
prèviament consensuat amb tots els partits polítics i amb els
agents socials abans de fer-se la seva aprovació inicial, crec que
hagués estat el correcte i que el procés aleshores hagués pogut
ser modèlic, però així com es va plantejar no ha estat modèlic.
I el Govern i el Consorci han hagut de retirar aquest document
urbanístic.

Però l’acte de contrició no només l’han de fer els
responsables polítics, l’acte de contrició l’hem de fer tots,
perquè tal vegada tots hem tengut una actitud un poc de tirar
benzina al foc, i crec que el que requereix aquest projecte no és
tirar benzina al foc. I per tant, més enllà de cercar culpables, que
crec que és un exercici inútil, en el qual nosaltres almanco no
entrarem, crec que més enllà d’això el que hem de fer és
retornar un poc al camí del seny, a una aposta constructiva, a
una aposta de real acord i que alguna de previsions i que la
reconversió de la Platja de Palma sigui una realitat, i no només
hi hagi documents, intencions, estudis i totes aquestes coses que
estan molt bé, i no dic que no siguin necessàries, però el que

reclama la societat, el que reclama la gent de la Platja de Palma,
els empresaris, els treballadors i els que hi viuen, el que
reclamen són realitats.

I de realitats fins ara, no només aquesta legislatura, també la
legislatura anterior, no es tracta de cercar culpables, de realitats
per ara poques, escasses, tant a la legislatura anterior com a la
present legislatura. Per tant, crec que hem de ser ambiciosos,
però siguem ambiciosos evitant aquest debat tan partidista i tant
de tu què vares fer i jo què vaig fer, i mirem un poc el futur, que
crec que és el que ens pertoca.

Moltíssimes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, la Platja de Palma és
una història llarga on fa molts d’anys que reclamam, que es
reclama des dels distints partits polítics, des de les distintes
administracions que avanci d’una vegada per totes la
reconversió d’una zona turística madura, però que continua sent
líder indiscutible a tota la mediterrània del turisme. Aquesta
legislatura vàrem aconseguir una qüestió bastant important, que
era aprovar una llei per unanimitat, la llei que havia de facilitar
que les distintes administracions implicades, l’Ajuntament de
Palma, Ajuntament de Llucmajor, Consell de Mallorca, Govern
de les Illes Balears i Govern estatal, poguessin dur a terme tota
la tramitació, llevant el màxim de burocràcia possible i agilitant
el màxim de tràmits. I en aquell moment nosaltres ja ho vàrem
dir, això no era un xec en blanc per al Consorci, el Consorci
havia de seguir negociant, havia de seguir consensuant totes i
cadascuna de les actuacions que es posaven damunt la taula.

Nosaltres també ja vàrem dir que la nostra postura era
primar la rehabilitació per damunt del creixement; que es
preservàs la trama actual en allò possible, en definitiva, arribar
a un model mediterrani i mantenir, per tant, aquest caràcter
mediterrani, i no arribar a replantejar-nos algunes qüestions que
sí que a l’hora de concretar urbanísticament es varen posar
damunt la taula.

També vàrem dir que això implicava, com qualsevol
rehabilitació urbanística, esbucaments, però havien de ser els
mínims possibles. Tothom va votar a favor de la llei, però a
l’hora de posar el plantejament urbanístic vull recordar que
també hi va haver unanimitat pràcticament, només el nostre
representant en el consorci va advertir que el document que es
posava a informació pública no era prou consensuat i que
s’havia de fer una feina per aconseguir-ho en el tràmit
d’informació pública, cosa que, ja dic, la resta de responsables
no ho varen fer així.
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Per tant, partim d’una premissa molt important, que és que
compartim els objectius filosòfics, i el que hem de consensuar
és la concreció, sobretot si la concreció no s’avé amb la filosofia
del projecte tal i com va passar.

Estam totalment d’acord que per dur a terme projectes
d’aquestes característiques és molt important la planificació,
que hi hagi uns estudis justificatius necessaris i que hi hagi un
consens total entre els sectors afectats. Un consens entre els
sectors afectats implica veïnats, implica hotelers, implica
comerciants i implica administracions, implica tots i cadascun
dels actors d’aquest propòsit, i per tant hem de refer algunes
passes que s’han donat per aconseguir aquest consens que no es
va aconseguir en el seu moment.

La primera de les fites per reconduir aquest procés es va
posar amb la comissió de seguiment, i per tant la comissió de
seguiment haurà de tenir en compte aquest consens, aquests
estudis justificatius i aquesta planificació. Vull recordar, però,
que en aquesta comunitat autònoma no hem actuat sempre així
en el passat, moltes vegades s’han fet infraestructures no
justificades, infraestructures sense planificació, infraestructures
sense consens, i això ens ha dut a problemes d’infraestructures
que llavors no tenen la utilitat per a la qual s’ha de destinar, no
tenen el servei o no donen el servei que s’havia d’haver donat
i per tant en qualsevol dels casos hem de procurar que sempre
es faci així, que hi hagi uns estudis justificatius, que hi hagi una
planificació i que hi hagi un consens.

Nosaltres, per tant, aquesta és la postura del Grup
Parlamentari del BLOC i PSM-Verds, és evident que parlam
d’un projecte que serà a la pròxima legislatura quan s’haurà de
desenvolupar i en aquesta pròxima legislatura, evidentment
recordarem totes les paraules que s’han dit en aquests debats,
tant per part d’uns com per part dels altres per arribar a bon port
aquest projecte de reconversió de la zona turística de Platja de
Palma, amb el màxim consens possible.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Crespí.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Ens trobam novament
davant una interpelAlació del Grup Parlamentari Popular sobre
la reforma integral de la Platja de Palma. Suposàvem que
aquesta interpelAlació que presentava el Sr. Rodríguez era per
conèixer la situació en què es trobava el pla de la reforma de la
Platja de Palma, però escoltant el portaveu de la iniciativa
veiem que, a més d’això, hi ha un rere fons i és deixar
entreveure que no s’ha fet res i que el projecte no avança.

El PP, des que es va aprovar la llei, per unanimitat de tots els
partits polítics en aquesta cambra i el màxim consens fora
d’ella, ha anat presentant iniciatives parlamentàries que el que
pareix que vol és fer trontollar aquest consens i per tant aquest
projecte, que ha costat tant de temps i tant d’esforç posar en
marxa, i tot això ho ha fet amb alAlegacions presentades al
projecte, amb interpelAlacions el mes d’octubre, amb la moció
el mes de novembre, amb preguntes per part de diferents
diputats, i jo crec que no és necessari tornar dir, perquè es va dir
en els debats d’aquests iniciatives i s’ha tornat a dir avui, la
necessitat per al turisme, per a l’economia i per a les nostres
illes en general d’aquest projecte.

Nosaltres pensam que des del Consorci de la Platja de Palma
es fa una feina molt seriosa per dur endavant aquest projecte,
perquè és un projecte de tots i per a tots i així ho hem de sentir,
perquè hi ha molta gent implicada: cinc administracions, agents
econòmics i socials, veïns, veïnes, i tots hem de posar el nostre
granet d’arena perquè el projecte surt endavant i no posar
entrebancs.

És molt important i donada la situació econòmica actual,
aprofitar que tenim el suport de totes les administracions
implicades.

Encara que s’hagi paralitzat la tramitació del PRI, per
aconseguir un màxim acord social, la feina segueix endavant i
es fa tot un seguit d’accions, ja ho ha explicat la consellera, que
de 98 accions del PAI, del Pla d’Acció Integral, 97 es comencen
a fer. Hem de recordar que el PAI té 30 objectius, 29 programes
i 98 accions. Pensam en primer lloc que la feina més important
que es du a terme ara és trobar novament aquest acord social i
polític, que es va perdre a partir de l’aturada de la tramitació del
PRI i que comença amb la constitució, el mes d’octubre del
2010, de la comissió políticoinstitucional de seguiment i de
supervisió. A partir d’aquesta data, es fa feina encara més d’una
forma més participativa, més transparent i amb més consens. I
crec que és important recordar això, perquè crec que són
d’agrair les aportacions que fan tots els grups polítics en aquesta
comissió i que després es passa a la Junta rectora del Pla de la
Platja de Palma.

La Conselleria ha explicat, ha relacionat tot un seguit
d’accions que es duen a terme, però consider que és important
tornar-les a dir, perquè quedi clar que el projecte segueix
endavant, per la importància que té en aquest sector turístic
nostre, que és el que més pes té dins el PIB, per a una millora de
la seva competitivitat, un canvi de models, una millora de
l’entorn i de qualitat de la zona.

Les accions que es duen a terme, bàsicament es podrien
agrupar en quatre grups: accions normatives, de participatives
i de consens, programes de rehabilitació, obres i
infraestructures, planificacions i avaluacions, normatives com
la Llei de mesures socials, la Llei d’incentius fiscals, programa
de rehabilitacions que ha explicat la consellera, 10 illetes, 118
edificis, 488 habitatges amb subvencions que poden arribar fins
al 52%; iniciatives d’obres de millora de canalitzacions,
paviments a la Platja de Palma, substitució de l’enllumenat de
Ca’n Pastilla, etcètera; grans inversions també en soterrament
de contenidors, emissaris, etc.
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Accions participatives i de consens, com he dit: reunions
participatives amb associacions veïnals, on s’analitzen les
diferents esmenes i s’ubiquen dins la zona on s’han presentat,
i informació qualitativa i quantitativa d’aquestes alAlegacions.

I planificacions, Pla de formació i qualificació professional,
Pla de seguretat del Pla de la Platja de Palma, pacte de
l’educació, etcètera.

Amb tot això, el nostre grup parlamentari pensa i dóna el
suport a la Conselleria de Turisme i al Consorci de la Platja de
Palma per seguir endavant amb aquest projecte capdavanter tant
a nivell nacional com internacional i al qual estam segur que
tots els partits polítics s’hi sumen, i que, com ha dit el Sr.
Rodríguez, hem de considerar que el turisme és un tema d’estat
i per tant aquest projecte ho és i hem de fugir de lluites
partidistes per dur endavant aquest projecte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Crespí. Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Quisiera en primer lugar agradecer a los tres grupos
parlamentarios su intervención, tanto en el fondo como en la
forma, porque creo que revela la preocupación que todos
tenemos de cuál es el futuro a que debemos aspirar y permitir
para la zona turística de la Playa de Palma.

Pero no me queda más remedio que rebatir las afirmaciones
de la consellera y presidenta del Consorcio, porque creo que o
no vive en la realidad del día a día de la calle o la han informado
mal. Que usted venga aquí a decir que es un éxito el balance del
Consorcio de la Playa de Palma, cuando el principal eje de ese
consorcio, que es el Plan de reconversión de la Playa de Palma,
ha tenido que ser retirado por el rechazo de los vecinos, para mí
es algo que usted desconoce. No es posible decir que hay tantas
medidas, no, mire usted, el programa es el Plan de reconversión,
ése es el programa. Y ése es el que ustedes no han querido
discutir con nadie, con nadie. Hemos hecho una comisión
político-institucional que se ha reunido seis veces, seis veces en
siete meses, y seis veces en siete meses para decirnos traemos
esto y decir que no, pues mire usted, esto no es. 

Yo he hablado con usted aquí y fuera de aquí y le he dicho
es preciso llegar a un acuerdo, es preciso que hagamos como
hicimos con la ley, reunirnos primero, llegar a acuerdos y luego
convocar la comisión para salir de esa comisión con acuerdos.
No es posible que nos encontremos en una comisión como ésta,
un (...) completamente de cosas para hacer, que tienen la
importancia que tienen, pero no tienen la importancia de un
acuerdo, de un deseo de llegar a consensos. Yo creo que no es
posible la máxima de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, no
es posible esto, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y esto
es lo que ha ocurrido con el tema de la Playa de Palma, hemos
querido hacer todo para el pueblo, pero el pueblo no ha sido
consultado, ni tampoco han sido consultados los partidos
políticos. Ustedes sacaron una normativa urbanística, un plan de
reconversión sin hablar con nadie y sin conocer inclusive, como

han reconocido muchos de los que lo votaron. Y al fin, cuando
ha salido este documento ha sido cuando todo el ensamble se ha
venido abajo. 

Es verdad que el consorcio ya estaba creado antes, de hecho
el master plan de convocó a final de la pasada legislatura, pero
nunca se habían reunido en una institución como es el
Consorcio, que una fuerza política dispusiese ocho de nueve
votos. Esto nunca había ocurrido. Y es aquí donde digo que no
ha habido el esfuerzo suficiente. Claro que tuvimos que hacer
renuncias para aprobar la ley, por supuesto que tuvimos que
hacer esfuerzos, pero lo hicimos gustosamente. 

¿Ha habido ese esfuerzo por parte del Partido Socialista
mientras se gestionaba para llegar a acuerdo? Pues mire, yo les
digo que no, no ha habido voluntad, yo creo que es un error,
pero no ha habido voluntad. Ha habido otros principios, ha
habido otras cuestiones, ha habido posiblemente dicotomías
internas, que no entraré en ellas porque creo que no estamos
aquí para esto, y lo que sí ha habido es un tremendo fracaso de
este consorcio. La inversión realizada, los gastos que ha habido
en infraestructura humana en este consorcio no responden a la
realidad de lo que se ha hecho. Estoy seguro que algún día
haremos este balance, estoy seguro que algún día haremos este
análisis y verá usted como no hay, el despliegue de medios
urbanísticos para el Plan de reconversión y luego su retirada,
oigan, esto es un fracaso, es un fracaso. 

Hoy los hoteleros de la Playa de Palma no saben cómo
acometer la reconversión de sus hoteles, en qué forma la tienen
que hacer, dónde se tienen que dirigir. Hoy no lo saben, y se lo
he dicho más de una vez, volveremos a perder otra temporada.
En septiembre del 2011 no podrá acometerse ninguna reforma
hotelera en la Playa de Palma, con lo cual serán ya dos
ejercicios, el 2010 y el 2011 en que no se ha hecho ninguna
inversión hotelera. Hoy los vecinos de la Playa de Palma no
saben si el proyecto ha sido rechazado directamente o hay
intentos de si vuelven a ganar volverlo a poner en marcha. Los
ciudadanos de la Playa de Palma lo desconocen y sospechan de
que pueda ocurrir así, porque no ha habido una respuesta
adecuada a esto.

Hoy, Sra. Consellera, los ciudadanos de la Playa de Palma,
los empresarios de la Playa de Palma, los trabajadores de la
Playa de Palma tienen inquietudes que ustedes no han querido,
no han sabido o no han podido quitarselas. Esto es lo que
venimos aquí a reivindicar. Creo que es necesario que hagamos
un esfuerzo, es preciso que todos hagamos un examen de lo que
no hemos hecho bien para hacerlo bien. Creo que es muy
necesario que lleguemos a un acuerdo para que la Playa de
Palma vuelva a ser el punto turístico emblemático del
Mediterráneo que todos deseamos. Muchísimas gracias.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica la Sra.
Barceló té la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors portaveus. Sr.
Rodríguez, anem pas a pas. A l’anterior legislatura se
constitueix el consorci i es convoca el màster plan, és un balanç.
En aquesta legislatura hem tirat endavant una llei des de l’acord,
hem aprovat el màster plan des de l’acord, s’han tirat endavant
onze convenis amb l’Estat, s’han posat damunt la taula dins una
comissió políticoinstitucional, que treballa a partir de les
propostes dels diferents grups polítics, i s’han posat damunt la
taula 127 milions d’inversió per prioritzar, entre tots. Un àmbit
d’acord políticoinstitucional obert a qual proposta. En aquest
sentit el que s’ha fet durant aquesta legislatura, per tant, és
positiu. 

El document urbanístic. El document urbanístic que sembla
que sempre és la clau fonamentalment de tots els conflictes. En
aquest sentit i per recuperar l’acord, a més crec que el Govern
així ho ha fet, hem retirat aquest document urbanístic quan no
hi ha hagut acord, per recuperar l’acord, per recuperar l’acord
amb la gent i amb les entitats que han alAlegat, amb totes.
Tampoc no val un acord polític al marge dels ciutadans. I per
açò en aquest sentit la màxima tranquilAlitat als ciutadans,
empreses, comerciants, a tot el colAlectiu que viu i fa feina a la
Platja de Palma, perquè l'’acord fonamentalment s’ha de fer a
partir de respondre a les alAlegacions i s’ha de fer amb els
ciutadans que viuen allà. A partir d’aquí construir-lo des
d’aquest àmbit políticoinstitucional. Aquest és el camí marcat
i és un camí. És un bon camí que altres legislatures, amb altres
governs, no han tingut mai. Per açò dic que el balanç és bo,
perquè les formes de feina, mantenint els acords i a voltes
rectificant quan no els hem aconseguit, aquest Govern ho ha fet,
ho hem fet. A més a més hem avançat i no hem aturat de fer
inversions i de fer millores. Per tant -repetesc- el balanç és bo,
cosa que no s’ha produït en altres legislatures, i és així i cosa
que des d’aquest govern progressista podem garantir, perquè ho
hem demostrat. 

Hem demostrat que som capaços de tirar endavant un
projecte tan complex, amb tants d’interessos, tots legítims i que
tots hem de tirar endavant, i a partir d’aquí ho feim sumant
acords. Que hi ha hagut moments difícils? Clar que sí, els hem
viscut i els hem patit, però amb un missatge als ciutadans molt
clar, que sense ells aquest projecte no tirarà endavant mentre
aquest govern governi i esper que molts d’anys, continuï
governant, perquè aquest és el compromís, i aquest compromís
nosaltres l’hem practicat amb aquest projecte i amb els altres,
quan hem parlat de turisme fonamentalment. Els acords han
estat una fita obligada per tirar endavant, ho hem fet, ho feim i
ho farem. Aquesta és una proposta -repetim- demostrada amb
fets que és en definitiva com els polítics parlen. No existeix una
altra manera i aquest Govern compleix i continuarà complint.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

Abans de passar al següent punt, voldria recordar als
diputats i diputades que hi ha una unitat de donants de sang que
demanen la colAlaboració dels membres de la cambra. Estan
situats a la Sala d’Actes que vostès ja coneixen.

III. Moció RGE núm. 985/11, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de les
Illes Balears quant al compliment dels objectius fixats al
principi de legislatura, derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 6503/10.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 985/11 presentada
pel Grup Parlamentari Popular i relativa a política del Govern
de les Illes Balears relativa al compliment dels objectius fixats
al principi de legislatura. És derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 6503/10.

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Hem arribat al final d’una legislatura, qui ho diria ara fa quatre
anys que el temps passaria tan aviat, però que avui aquesta
moció, derivada d’una interpelAlació, jo crec que és oportuna ja
que ens permetrà fer balanç de la gestió del Govern de les Illes
Balears.

Hem presentat una moció que consta de 14 punts, en
podríem posar molt més, però intentam resumir aquelles coses
que pensam que no ha fet el Parlament, que pensam que no ha
fet el Govern o que pensam que ha incomplert aquells acords
amb els quals es va presentar i que va tenir la confiança de la
majoria de diputats i diputades d’aquesta cambra. Nosaltres
pensam que ha estat un govern i una legislatura que queda
resumida en aquests 14 punts, un govern marcat per la
inestabilitat, que no ha estat capaç d’aprovar els pressuposts,
ineficaç, que s’ha endeutat molt per damunt d’allò que els
ciutadans perceben que ha fet; un govern central que no ha
ajudat i ha incomplert també aquells compromisos i aquelles
promeses que també havia anunciat; un govern que no ha estat
capaç d’aturar les xifres d’atur, que s’han disparat i que també
ha destruït no tan sols llocs de feina, sinó empreses; que ha estat
incapaç de complir, com hem vist avui a les preguntes, una llei
i un dels compromisos que era el pacte local, amb una llei de
serveis socials que pensam que no ha donat cap fruit; una gestió
aeroportuària, s’havien compromès a una cogestió que avui ja
està totalment en entredit; un retrocés en l’àmbit educatiu, hem
augmentat el fracàs escolar, veim que les xifres són molt
dolentes; s’ha baixat el pressupost; i a més amb un govern i un
executiu que s’ha dedicat durant quatre anys a perseguir
l’adversari polític i, a més, un govern que ha tengut molt poc
respecte, molt poc, cap als ajuntaments, podem comprovar com
un ajuntament del seu color polític, l’Ajuntament d’Alcúdia, sí
acceptava aturar en aquest cas un projecte de tren, un dels
compromisos del Govern, i en canvi un ajuntament que no era
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del seu color polític no ha estat capaç d’escoltar la majoria d’un
municipi, com és el municipi de Manacor.

Jo diria que és un resum que deixa una cosa molt clara, ha
estat una legislatura perduda. Una legislatura aquí on realment
els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat necessitaven un
govern fort, un govern estable que fos capaç de prendre aquelles
decisions que poguessin millorar aquella estructura i sobretot
aquelles necessitats que tenien el conjunt dels ciutadans. Ningú
no podrà amagar que és veritat que en aquests quatre anys ens
hem trobat amb una situació econòmica que ningú no tenia
previst i que no hi comptàvem, és veritat, però això no pot servir
d’excusa perquè això sigui el mal resultat. 

Els governs han de prendre decisions i a més de vegades han
d’afrontar aquestes difícils situacions econòmiques
esdevingudes, no per situacions d’aquí, sinó també per
situacions mundials, però hem de recordar que hi ha països que
han estat capaços de sortir d’aquesta crisi, avui en aquesta
comunitat encara hi pot haver un decreixement, en canvi a altres
països com França o Alemanya ja tenen creixements positius,
cosa que fa que l’economia hagi millorat i que les xifres d’atur
no siguin ni molt manco les que tenim en el nostre país.

La veritat és que això és un panorama poc encoratjador,
perquè no només no hem estat capaços de generar llocs de feina,
sinó que avui la ciutadania tampoc no confia que en poc temps
això pugui millorar. Ha deixat de creure en aquest cas en les
polítiques d’un govern que ha viscut i que ha governat
d’esquena a aquest parlament i que també ha governat
d’esquena als interessos dels ciutadans. No ha estat capaç
d’afrontar aquelles situacions i aquells temes que eren prioritaris
per als nostres ciutadans: atur i economia. Les xifres d’atur són
més dolentes que mai, cada dia tanquen empreses, i la nostra
economia no té cap visualització que això millori. Ens hem de
conformar amb els mals d’altres països competidors en temes
turístics per dir que enguany serà una bona temporada turística.
Crec que hauríem d’intentar cercar més els mèrits nostres i no
intentar cercar els problemes dels veïnats per dir que això
millorarà.

Però també ha governat d’esquena a aquest parlament. Ahir
repassàvem les iniciatives que queden vives que no s’han vist en
comissió, que no han estat contestades, i la veritat és que és una
xifra que preocupa. Hem demanat moltes compareixences tant
del president com de molts de consellers per temes puntuals i
importants i que no han estat acceptades per part dels grups
majoritaris. I nosaltres pensam que el fet d’haver tengut
l’informe de la Sindicatura de Comptes, allà on es reafirmava
l’incompliment de la legalitat per no dur els pressuposts en
aquest parlament, demostra quin ha estat el tarannà i quina ha
estat la proposta que ha volgut fer aquest govern en aquest
parlament. Pensam que aquest informe és prou determinant i
prou dur en contra del Govern i demostra que no es pot
governar d’aquesta manera.

La llei de pressuposts de la comunitat autònoma és la llei
més important que ha de debatre aquest parlament durant tota la
legislatura i durant cada exercici. Dóna sentit també a aquest
parlament perquè permet fer el que ha de fer el Parlament i que
és legislar i aprovar lleis, però al mateix temps dóna
l’oportunitat a una part important de la ciutadania representada
pel grup de l’oposició, de conèixer els comptes del Govern, de
conèixer en què s’han gastat els doblers, quina és la situació
financera, quina és la situació d’endeutament, però al mateix
temps saber quin serà el destí dels fons públics, dels doblers
dels ciutadans que gestionarà el Govern.

Aquest parlament no ha tengut l’oportunitat, aquest
parlament ni tan sols ha registrat la llei de pressuposts. El
Consell de Govern tan sols no va debatre la proposta d’aquests
pressuposts, ni tan sols ho varen debatre. Per tant, no hi havia
proposta de pressuposts, mai no s’han fet uns pressuposts, mai
no hi ha hagut l’interès del Govern per dur un pressupost en
aquesta cambra. I no pot ser únicament l’excusa que no tenia
majoria parlamentària per no registrar-lo, quan el Grup
Parlamentari Popular va presentar un escrit en aquesta cambra,
on ens comprometíem a no presentar una sola esmena a la
totalitat, ni tan sols una esmena parcial si es mantenia, en aquest
cas, la pressió fiscal. Jo crec que la generositat que va tenir el
Partit Popular en aquest sentit no va ser recollida per part del
Govern, que no tenia cap interès ni un que coneguéssim els seus
comptes.

Però també ha estat un govern ineficaç. No ha estat capaç
d’executar aquests convenis que tenia amb l’Estat, que hem de
reconèixer que amb un altre color polític no s’havia duit a
terme, és veritat que no s’havia pogut firmar el conveni de tren,
no sé per què, amb el Partit Popular no es va poder firmar quan
governava el Partit Socialista a Madrid i hi ha hagut un govern
d’un mateix color polític i sí s’ha fet, pensam que no és la millor
manera. I altres convenis que s’han duit endavant, però no s’han
executat. 

Per exemple el conveni de carreteres, quina execució té el
conveni de carreteres que té l’Estat firmat amb aquesta
comunitat? Pràcticament incomplert. Com està el conveni de
tren? Com estan els trens que havíem de tenir aquestes alçades?
No hi ha un sol metre de via en el tren Artà-Manacor, ni un sol
metre de via. Clar, quan després demanen per què? És que
resulta que ara es discuteix si el sistema que volien implantar i
que tenen adjudicat és el correcte o no és el correcte. El
problema no és tan sols d’ineficàcia, sinó que ens pot costar que
en aquest cas ara es discuteix si el sistema que se vol implantar
és eficaç o no és eficaç.

Necessitàvem una llei de pacte local, clar que sí. Els
ajuntaments estan passant per la mateixa dificultat que passa
l’Estat, que passa la comunitat autònoma i que passen els
consells insulars. Quan nosaltres ens hem omplert la boca de
tenir un nou finançament autonòmic, que tenim cura cada dia
que els consells insulars tenguin el seu finançament, ens
oblidam una legislatura més dels ajuntaments. I això fa que
aquestes corporacions locals, que són les més properes als
ciutadans, passin una greu dificultat econòmica.
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En el tema de retrocés en l’àmbit educatiu, exactament el
mateix. Les xifres de fracàs escolar demostren que la línia
seguida no és la correcta, que s’han de millorar moltíssimes
coses. El tema escolar no només és en quina llengua es dirigiran
els professors als alumnes o els alumnes als professors. És molt
més profund, és molt més profund, i ens volem basar, quan
parlam de fracàs escolar, quan parlam d’educació, de limitar-
nos a veure en quina llengua ens podem dirigir. Això és un
problema i és un tema que s’ha de tractar, clar que sí, sempre
des del consens, però no ens podem limitar a dir que això és
l’únic problema que té l’educació. Allò important és que els
alumnes surtin formats en les dues llengües que tenim en
aquesta comunitat autònoma, que són les llengües oficials.

Persecució a l’adversari polític, clar que sí. I vostès no hi
estaran d’acord, però també el tema de corrupció és un tema en
què tots hem d’estar junts per lluitar perquè no es torni a repetir,
però no és un patrimoni d’un o de l’altre, és un problema de la
ciutadania i en aquest cas de la classe política. Sempre ens hi
trobaran, sempre ens hi trobaran per lluitar contra la corrupció,
però mai perquè es vulguin aprofitar en aquest cas,
personalment o electoralment, d’un tema o d’un problema tan
important com aquest.

I en el tema de l’incompliment dels acords que puguin
presentar als ajuntaments, pensam que el Govern ha de ser molt
més sensible en aquells acords que de forma democràtica
puguin prendre les altres administracions que estan per davall
el Govern, siguin consells insulars o siguin els mateixos
ajuntaments. Hi ha hagut per dues vegades consecutives per
majoria a l’Ajuntament de Manacor que han rebutjat que el tren
tram, que el tram tren passàs en superfície, perquè al mateix
temps incompleix el Pla director de transport ferroviari, que diu
que al pas per Inca i al pas per Manacor el tren passarà soterrat,
i això no és un tema menor que ocupi només un nucli o una
localitat de l’illa de Mallorca, això és un problema que tenen
molts de ciutadans, que tenen molts de pares i que tenen molts
de veïnats d’un municipi que no volen el tren tram en superfície.
Però més enllà de l’abast que pugui tenir aquest acord, el que
nosaltres criticam i el que demanam que es rectifiqui és aquesta
falta de respecte que tenen vostès cap a les corporacions locals,
optant en aquest cas per una posició de força damunt els
ajuntaments que crec que no és la que li va donar el conjunt dels
ciutadans.

Per tant ens agradaria que aquest parlament constatàs i a més
aprovàs tots aquests incompliments i que fes avui balanç i
justícia del que ha estat aquesta legislatura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pastor.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

Passam al torn de fixació de posicions, i primerament pel
Grup Parlamentari Mixt..., no hi ha intervenció. Pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds el Sr. Alorda té
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, no ens havíem assignat, i em sap greu, aquesta moció,
però no volia que avui el Sr. Pastor quedàs sense rèplica, tot i
que la moció realment ha estat un totum revolutum, i aquesta
vocació de voler fer un resum del que ha estat la legislatura jo
crec que, realment, el fa. Mostra la incongruència absoluta i la
demagògia respecte de les propostes pretesament alternatives
del Partit Popular, i la incomprensió respecte de l’abast d’una
crisi econòmica i social que ha viscut aquest país de la qual no
volen saber res.

Basta llegir aquestes propostes, on se’ns acusa de dur massa
despesa, però al mateix temps s’acusa que hi ha massa
endeutament, al mateix temps s’acusa que no es fa prou en
educació, en sanitat, en promoció econòmica, en la gent
desocupada... Tots recordam que el Partit Popular s’ha oposat,
però realment en contundència, que hi hagués cap mena
d’increment dels ingressos que podria tenir el país, però això és
un poquet la seva resolució de com afrontaria aquesta situació.
No sabem, per no saber no sabem ni per on ha de passar el tren
tram perquè només ens diu que no passi en superfície pel centre
del poble, però encara no sabem quina és l’altra proposta que
pugui tenir el Sr. Pastor.

Creim que intentar lligar amb la profunditat dels reptes que
ha tengut aquesta legislatura, intentar resoldre’ls amb la
superficialitat amb què ho afronta el Partit Popular, és greu. 

Se’ns ha apuntat, per exemple, que el problema podria haver
estat el govern en minoria. Per ventura no es té en compte que
la minoria es té per uns afers de corrupció i que l’alternativa del
Grup Popular era que ells governassin en minoria. Aleshores si
el Partit Popular governava en minoria supòs que seria el
culpable de tota aquesta situació. Mirant els governs en minoria
d’Alemanya, ja que vostè em posa l’exemple d’Alemanya,
mirant exemples com el de Finlàndia, (...) una parlada sobre el
sistema finès d’educació, on mai no ho governat un partit amb
majoria absoluta, mai, mai, sempre han estat governs de
coalició, però on és incomprensible l’actitud que ha tengut el
Grup Popular en aquesta oposició, en aquesta cambra, amb el
moment econòmic que vivim, incomprensible, incomprensible,
perquè la necessitat de realment marcar prioritats, establir una
resposta com a país davant els reptes que teníem al davant, no
s’hagués fet des de la demagògia populista de demanar més i
més i més despesa i criticar la despesa que se feia. Em pareix un
autèntic absurd que evidentment no ens du a res. 

Per paga si la solució al govern en minoria era la minoria del
Partit Popular i la solució a la corrupció era tornar al Partit
Popular quan tancava files darrere el Sr. Josep Juan Cardona,
que al final, per exemple, se n’ha hagut d’anar i hagués estat un
possible conseller d’aquest nou govern en minoria, la veritat és
que jo crec que la recepta no resolia la malaltia.
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Vostè ho ha dit, la ciutadania no confia en les polítiques. Jo
crec que una de les qüestions més importants del perquè no
confia és per mor del festival de casos que han esquitxat aquesta
legislatura. I vostè té jo diria que la gosadia, en el darrer ple
d’aquesta cambra, del resum en aquesta cambra del que ha estat
la legislatura, de dur-nos que el Govern s’ha entretengut més a
perseguir l’anterior govern que a fer política. Aquest govern
s’ha entretengut a perseguir-los, a vostès, massa! Vostè troba
que els ha perseguit massa, el Govern? En què? Pugi i digui’ns
en què l’ha perseguit el Govern perquè avui tractarem una sola
comissió d’investigació, només hem obert una comissió
d’investigació. No ho creu ningú, això. Vas al carrer i dius:
quantes comissions d’investigació hi ha hagut en aquest
parlament?, i diries: dotzenes. Una!, ja en parlarem, Son
Rossinyol, una. I vostè creu que ha estat una persecució i vol
que aquest parlament demani disculpes al Partit Popular perquè
considera que l’han perseguit respecte de l’anterior legislatura!
Jo crec que realment és un..., un despropòsit que per descomptat
des del nostre grup no hi participarem.

Sí que estam d’acord en algunes de les reflexions que es fan
respecte del Govern de l’Estat. Hem aprovat aquí i hem
establert que no hi ha hagut un sistema de finançament correcte
per a les Illes Balears, però els termes en els quals ho expressa
no crec que millorin en absolut; jo crec que empitjoren les
reflexions i els acords que hem pres en aquest parlament i que
han arribat ja al Govern de l’Estat, i per tant, per no contaminar-
ho d’una fórmula que creim que seria inconvenient, no hi
entrarem.

Respecte ja a la darrera del tren tram, ja que hi insisteix, jo
crec que hi ha hagut una prèvia: l’esforç que s’ha fet d’inversió
en els ajuntaments des del Pla E però des dels plans d’obres i
serveis, des de totes les conselleries en el moment de crisi,
qualcú el valorarà qualque dia; la inversió que han fet els
ajuntaments, i es veurà ara en els balanços municipals,
d’inversió, dic, el problema de finançament dels ajuntaments és
molt important com ho és el dels consells, com ho ha estat el del
Govern, però l’empenta que s’ha donat a la inversió municipal
aquests anys ha estat realment sorprenent per les mancances
públiques que hi havia, i ha estat un dels compromisos que ha
existit. Ara, el que no es pot fer és una infraestructura només
pensant en cada municipi, sobretot una infraestructura lineal.
Des d’Artà fins a Manacor tothom està d’acord per on passa el
tren; des de Manacor fins a Palma tothom sap on és el tren; el
que no podia ser era passar un tren volant per damunt Manacor.
Vostè diu que el faran d’una altra manera; jo ja dic que no faran
un tren soterrat a Manacor, com a mínim no el faran demà matí,
com crec -puc anar errat- que no es farà demà matí a Inca. Ho
veurem, es veurà allò que s’hagi de veure, i en tot cas crec que
seria una bona solució tard o d’hora que no hi hagi passos al
mateix nivell, però si d’allò que es tracta és que no es facin les
inversions, com es va haver de fer pel tema d’Alcúdia per
arribar a un consens, jo crec que el conjunt que qualcú aixeca el
braç en contra d’una inversió quedi dins un calaix sol ser un mal
sistema, i estic segur, estic segur, que el Grup Popular l’únic
que faria és retreure al Govern inoperància si fes cas al Grup
Popular i deixàs de fer totes les inversions que el Grup Popular
considera que ara no importaria fer, perquè el reguitzell de
supòsits i de precedents en els quals se’ns anima a fer una cosa
i quan s’està fent es troben tots els inconvenients perquè no es
faci, i que després se’t retreu si ho atures, crec que ja em

passaria de temps fer-hi un esment, però crec que tots els grups
els tenen plenament presents.

Per tant certament aquesta moció representa el que ha estat
aquesta legislatura, de proposta política alternativa per part del
Grup Popular, molt decebedora, molt trista, molt incapaç de
reaccionar respecte dels canvis que s’han produït econòmics i
socials dins la legislatura, amb centenars de milions d’ingressos
inferiors als de la legislatura que va poder governar el Partit
Popular, i als quals no hi ha hagut una reacció proporcional als
reptes que teníem al davant. En qualsevol cas, com és natural,
a partir d’ara seran les propostes que es donaran als ciutadans i
jo voldria que fossin el més sinceres, els més franques que fos
possible en comptes d’enganar-los prometent horitzons
immediats que no serien possibles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras i señores
diputados, desde luego hemos de decir que no nos parece una
mala idea sino todo lo contrario presentar una moción, una
interpelación y una moción, sobre lo que puede ser un resumen
de legislatura. La idea no es mala, pero sí que entendemos por
otro lado que está mal administrada, porque el Grupo
Parlamentario Popular nos presenta 14 puntos dispersos,
deshilachados, de diversa entidad y sin un criterio definido, la
mayoría de los cuales desde luego no resiste el menor análisis.
Yo no haré el análisis de los 14 puntos porque nos saldría a
penas a 30 segundos para cada uno de ellos y sería muy
superficial; sólo en líneas generales.

Por poner algún ejemplo, en el punto 5 se dice “constatar el
incumplimiento del Estado de la mayoría de los anuncios y
compromisos económicos”, y hay que decir que el Estado no
incumple en el ámbito de sus fronteras; puede que incumpla el
Gobierno del Estado, pero no el Estado; eso sí, si nos
encontramos más allá de sus fronteras podemos decir que otro
estado incumple sus compromisos, pero dentro de España es
totalmente incorrecto decir que el Estado cumple o incumple los
compromisos. Será su gobierno, porque estado también son las
comunidades autónomas, entre otras cosas. Y, claro, nos
preguntamos también, además, si la moción es sobre política del
Govern, ¿qué pinta la política del Estado en la misma?, ¿por qué
recriminamos eso que llamamos política del Estado o que
tendría que ser del Gobierno del Estado? Hay una cierta
incoherencia.
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En el punto sexto de la moción se vuelve a hablar de
incumplimientos del Estado sobre nuevas infraestructuras. Otra
vez el mismo grave error de léxico, conceptos e incongruencia
de planteamiento. 

Sigamos con las incongruencias. En el punto 14 se insta al
Govern de les Illes Balears a hacer lo que dice el Ayuntamiento
de Manacor en cuanto al trazado del tren tram. Vamos a ver, si
se dice que el Govern tiene una posición contraria a la del
Ayuntamiento de Manacor y la moción pretende exigir que el
Govern cumpla sus compromisos, ¿no sería más coherente
exigir al Govern que no haga caso del Ayuntamiento de
Manacor porque (...)? Eso sería lo coherente. Yo no digo que no
haya que hacerle caso, pero si lo que se pretende es que cumpla
el Govern y el otro tiene una posición distinta, no parece
coherente decirle “mire, cumpla usted lo que usted ha dicho
haciendo lo contrario de lo que usted ha dicho”, no es muy
coherente.

Quería corregir también una cosa que creo que ha sido un
lapsus por su parte, cuando se ha referido a que los consells y
los ayuntamientos están por debajo del Govern. No están por
debajo del Govern; cada uno tiene sus competencias, cada uno
tiene una elección distinta; cada uno tiene una elección distinta,
cada uno tiene sus competencias y cada uno tiene el ámbito de
sus competencias, y en ese ámbito de competencias los intereses
de uno y de otro, de un ayuntamiento y de otro ayuntamiento,
pueden ser contradictorios; puede ser que en el tramo de línea
de ferrocarril de Palma hasta Artà haya equis ayuntamientos de
los cuales haya unos cuantos a favor, otros en contra. Será
obligación del Gobierno escucharlos a todos y buscar conciliar
los intereses colectivos, pero no escuchar a uno por encima de
otros ni poner intereses de uno por encima de los de otros. 

Realmente es que a veces no hay quien les entienda, porque
entre decir lo mismo y lo contrario no ponen pausa, y en el
empeño de la crítica, como he visto, a veces se les ve un poco
desnortados y dispersos, chapoteando una incoherencia tras otra.

Vamos a ver. Un día sostienen que hay que eliminar el
Consell de Mallorca y, otro, que hay que hacerle más
transferencias, como sostienen en el punt noveno; eso sí, les
tenemos que reconocer que es coherente con su deseo de
suprimir el Consell de Mallorca el que hayan presentado
candidatura al mismo. 

Se quejan del cambio que ha habido en la financiación
autonómica, pero no piden volver al sistema anterior, a su
sistema, que es lo que deberían hacer si lo consideran mejor,
“miren, volvamos al anterior”. ¿O es que en realidad es mejor
el actual que el anterior?, y si es mejor el actual ¿de qué se
quejan, si hemos hecho aquello de lo que ustedes no fueron
capaces? Si un día gobiernan, ¿piensan renunciar a la diferencia
positiva de financiación que se recibe en la actualidad sobre el
que fue su sistema? No lo harán, evidentemente que no, porque
mejora el sistema anterior. Evidentemente que a todos nos
gustaría que hubiera una mayor y mejor financiación. Subir 21
puntos en una legislatura no está mal, no está nada mal. Ya me
gustaría a mí que en la próxima legislatura subiéramos otros 21
puntos, a ver dónde nos colocábamos.

Otra incoherencia: por un lado se quejan de que se haya
descubierto una larguísima serie de escándalos de corrupción en
el punto 13; dicen que hay que no hay que perder tiempo en
descubrir la corrupción. Bien, de acuerdo; pero, sin embargo,
¿cuál es el único partido político que se ha presentado como
acusación popular en varios de esos casos? El Partido Popular.
Es el único grupo político que se ha personado como acusación
particular, el único partido político que en los casos de
corrupción que se han ido descubriendo ha ido personándose
para perseguir a los allí encausados; ha sido el Partido Popular,
no otro. Hay aquí una nueva y evidente contradicción.

Se queja de la que se dice ineficacia del control del gasto
público; según la moción, en su punto tercero, el endeudamiento
procede del aumento del gasto público. No es así, no es así.
Mire, le preguntaría si conoce primero de algún otro gobierno
de comunidad autónoma de España que haya presentado un
presupuesto con una reducción del 6% sobre el año anterior en
el 2010. Es más, le preguntaría si conoce alguna comunidad
autónoma gobernada por el PP que haya rebajado su
presupuesto en un 6%, sino solamente un euro, en el
presupuesto del 2010. La deuda ha subido no por exceso de
gasto, sino por un defecto de ingreso, ya que los ingresos con la
crisis económica bajaron de golpe unos 1.000 millones de euros,
¡casi nada! Naturalmente que eso debe llevar a políticas de
austeridad.

Pero sigamos con las incoherencias. ¿Por qué motivo cuando
este gobierno trajo al Parlament una reducción importantísima
de sus gastos el Grupo Parlamentario Popular no la votó a
favor? Y para que vea la debilidad de su argumento y cómo el
tema de la deuda en realidad les trae sin cuidado, conozco el
caso de un ayuntamiento que en el 2007 tenía 1 millón de euros
de deuda; en el 2008 pasó a 3; en el 2009 pasó a 7 y en el 2010
está superando los 12; es decir, que cada ejercicio ha más que
duplicado su deuda. La deuda ha crecido con una progresión
geométrica, y al alcalde de ese municipio lo quieren hacer
presidente del Govern. Estoy hablando del modelo Marratxí.
Para ustedes quien hace crecer la deuda de forma exponencial
es un líder, eso sí, siempre que sea de los suyos. Como pueden
ver, señoras y señores diputados, el discurso de la deuda es de
vuelo gallináceo.

Otra incoherencia: el primer punto, que se refiere a una
supuesta inestabilidad del Govern, que según la moción ha
impedido salir de la crisis económica. No podemos menos que
comenzar recordando quién ostenta el récord de inestabilidad;
cuarta legislatura, tres presidentes, cinco gobiernos constituidos
y uno non nato, y eso que contaban con mayoría absoluta. Este
gobierno no cuenta con mayoría absoluta, y tiene tanta fuerza
que no ha habido nadie capaz de derribarlo. Si es tan inestable,
¿por qué no gobiernan ustedes? ¿Es que son más débiles que
aquel gobierno al que acusan de debilidad? La paradoja es
evidente y descalifica su discurso.
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Nos dicen que no ha habido una acción decidida contra la
crisis económica. ¿Entonces cómo pueden explicar que Baleares
vaya a ser la primera comunidad autónoma de España en salir
de la crisis? Esto es lo que más les duele, y es triste a nivel de
solidaridad ciudadana. Todas las instituciones económicas han
revisado al alza el crecimiento de Baleares. Nos encontramos a
la puerta de una temporada turística excepcional que ya lo era
antes de los problemas del norte de África, temporada que
marcará definitivamente la recuperación de nuestra economía,
y esto es lo que no pueden soportar. 

Me comentaba un payés, un señor, que hace unos años
cuando el señorito quería montar a caballo le llamaba, le hacía
arrodillarse y ponía el pie encima de su espalda para subir al
caballo. Ahora el Grupo Parlamentario Popular y el Partido
Popular en general quieren volver al gobierno poniendo el pie
sobre la espalda de los parados; necesita muchos parados para
poder llegar al gobierno. Por eso a los líderes del Partido
Popular se les ve alegrarse cuando el paro sube y enfadarse
cuando la evidencia es que está bajando en Baleares, y niegan
que baje porque es el escalón que necesitan para llegar al
gobierno. Lean las actas del Diario de Sesiones; están llenas de
intervenciones del Grupo Parlamentario Popular negando
cualquier dato positivo, discutiéndolo. Leerán a su líder, la
semana pasada, relatando el número de empresas que cierran,
datos negativos, y si no los hay en esta comunidad utilizan los
de Asturias como si fueran de Baleares, como ya demostramos
una vez. Es el discurso de cuanto peor, mejor. 

El Partido Popular necesita que a Baleares la vaya mal, pero
lo que peor le va a Baleares es que al PP le vaya bien. 

Nada más, Sra. Presidenta. 

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? En aquest cas, el
Sr. Pastor per un temps de cinc minuts.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que jo crec
que pocs arguments s’han donat en aquest cas en aquesta
tribuna per tal de posar de manifest que aquesta moció no ha de
ser acceptada o no ha de ser aprovada per aquest parlament. 

En primer lloc em dirigiré, en aquest cas, al Sr. Alorda del
BLOC. A mi m’agradaria, és a dir, si vostè algun dia ha fet una
reflexió perquè la formació en polítiques al final estan on estan,
perquè ho decideixin els ciutadans, no estam aquí perquè a
nosaltres ens vagi bé o ens va millor, a tots ens agrada tenir una
gran representació i tenir com més diputats millor. Vostè ha
pensat com és que vostès entre tots, entre tot el BLOC, només
tenen quatre diputats i el Grup Parlamentari Popular en té vint-i-
vuit? Jo supòs que és perquè els ciutadans d’aquesta comunitat
així ho volen, deu ser perquè els ciutadans d’aquesta comunitat
no confien en les seves polítiques, deu ser perquè els ciutadans
d’aquesta comunitat no se senten representants en les seves
decisions. Aleshores, respectem el que demanen els ciutadans
i respectem les majories o minories en aquest parlament.

Vostè em diu que no entén el tema del tren-tram, bé, jo no
entenc que vostès no acceptin les decisions d’un ajuntament. És
a dir, el pla sectorial diu que el tren a Manacor i a Inca ha d’anar
soterrat, si vostès no ho volen així canviïn el pla sectorial, el pla
director, però és que no ho han fet i, a més, vostè em parla
d’eficàcia, i jo li he dit, si vostè fa a peu la línia Manacor-Artà
s’adonarà que no hi ha un sol metre, un sol metre de via. Això
es diu eficàcia d’un govern que vol millorar i que vol potenciar
el transport públic? Jo diria que això no és així, Sr. Alorda, no
és així. 

Vostè em diu, com ho faria si governàs el Partit Popular?
Presentant uns pressuposts, donant a conèixer els comptes a la
gent, dient en què vol gastar els doblers. Vostès, ni tan sols
diuen això, com gastaran els doblers? Què invertiran en
turisme? Què invertiran en salut? Què invertiran en educació?
Ho amaguen als ciutadans, no volen que coneguin les seves
polítiques i per això no ens critiquin, vostès tenen l’obligació de
presentar-ho i no ho han volgut fer. Vostès, Sr. Alorda, ens
diuen, bé, què havíem de tenir una minoria si nosaltres ho som?
Escolti, entre els diputats que té el Partit Popular té més diputats
que els que donen suport al Govern, i això tampoc no és lògic.
Doncs, haguessin convocat qüestió de confiança, s’haguessin
sotmès a una qüestió de confiança d’aquest parlament. Clar que
sí, clar que sí, vostès diuen moció de censura, no senyor,
s’haguessin sotmès a una qüestió de confiança.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de silenci.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Inversions en els ajuntaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rodríguez, guardi les formes, per favor. Continuï, Sr.
Pastor.

(Remor de veus)

EL SR. PASTOR I CABRER:

Qualque dia es farà justícia. Sr. Alorda, de quines inversions
en el municipi em parla? De quines inversions en el municipi
em parla? No, no, de quines inversions que no siguin fetes seves
en el municipi em parla? De quina residència em parla? De quin
centre de dia em parla? De quins centres de salut? Dels de
l’anterior legislatura que han acabat? Home, és que nosaltres
trepitjam el carrer i som a un municipi, Sr. Alorda. Vostè, Sr.
Alorda, no ha pogut governar mai en el seu poble, vostè no ha
pogut governar mai, jo fa vuit anys que govern i he tractat amb
un govern i he tractat amb l’altre govern.

(Remor de veus i aldarull a la sala)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda. Sr. Alorda.

EL SR. PASTOR I CABRER:

A vostè els seus ciutadans mai no li han donat aquesta
responsabilitat.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda!

EL SR. PASTOR I CABRER:

Pel que fa referència al Partit Socialista, i com que tenc poc
temps, acab. Vostè diu que nosaltres no tenim dret a dir que es
crea inestabilitat. Bé, vostè em vol dir que el que ha passat en
aquest govern amb els seus socis de govern no és inestabilitat?
Vostè em vol dir que tants de consellers i conselleres de
Turisme en una sola legislatura, no és inestabilitat? Quan
governen vostès no es limiten a canviar consellers, cada vegada
que governen vostès tenen més d’un president del Parlament,
cosa inaudita. Legislatura 1999-2003, dos presidents del
Parlament.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Aquesta legislatura, dues presidentes del Parlament. És que
ni amb això, baten rècords, escoltin, amb això baten rècords. 

Un govern sense criteri, ens diu que aquesta moció no té
criteri, jo diria que això ha estat un govern sense criteri. I la
incongruència d’aquesta moció jo li diria la d’aprovar una llei
del bon govern precisament el dia que passam balanç en aquest
govern. Escolti, haurà estat de tot, de tot menys un bon govern.
Per ventura ho haurà estat per a vostès, però pot estar ben segur
que per al conjunt de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat
aquest govern ha tengut de tot, de tot, menys una gestió d’un
bon govern. Les auditories, en aquest cas de la Sindicatura de
Comptes, demostren què va fer aquest govern l’any 2009, no va
corregir aquelles errades que ara són errades de l’exercici 2008.
L’informe de la Sindicatura de Comptes, Sr. Manera, a vostè li
pareixeran beneitures, digui-ho a la Sindicatura de Comptes, no
m’ho digui a mi, jo sé llegir i l’informe de la Sindicatura de
Comptes de la pròrroga de pressuposts d’aquesta comunitat diu
que no és legal, vostès tenen l’obligació de presentar els
comptes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pastor, ha d’acabar.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Govern té l’obligació de
presentar els comptes en aquest parlament, per llei, ja té. És
veritat que dia primer de gener entra en vigor un nou pressupost
i hi ha una pròrroga de pressupost, només faltaria, però això no
lleva que la pròrroga de pressuposts només sigui una qüestió
que ve produïda perquè vostès han incomplert la llei i no han
duit els comptes a aquest parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, per la seva generositat.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat procedirem a votar...

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, presidenta, demanam la votació separada en tres blocs,
un bloc seria els punts 2, 4, 5, 6, 9 i 14. Repetesc, un primer
bloc seria 2, 4, 5, 6, 9 i 14. Un segon bloc el punts 1, 11. I un
tercer bloc, els punts 3, 7, 8, 10, 12 i 13.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té inconvenient a fer votació separada, Sr. Portaveu? Per
tant, votam els punts 2, 4, 5, 6 i 14.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Perdó, presidenta, 6, 9 i 14.

LA SRA. PRESIDENTA:

6, 9 i 14, efectivament. Doncs, senyores diputades i senyors
diputats, votam. 

Vots a favor, 28; vots en contra, 26.

(Alguns aplaudiments)

Passam ara a votar els punts 1 i 11. Votam. 

Vots a favor, 26; en contra, 28. 
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Finalment, votarem els punts 3, 7, 8, 10, 12 i 13. Senyores
diputades, senyors diputats, votam. 

Vots a favor, 27; en contra, 26; abstencions, 2.

(Alguns aplaudiments)

A continuació, i abans de començar el pròxim punt, i ara que
hi ha tots els diputats i les diputades, els torn a recordar que hi
ha una unitat de donants de sang que demanen la colAlaboració
de diputats i diputades. 

IV. 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.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon a
l’adopció d’acord sobre 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.

Els record que és ajornada de la sessió anterior. 

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? Per assentiment. Perfecte. 

Per tant, puc considerar aquest procediment de tramitació
per assentiment i no votam.

V. 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.

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que és el debat i
votació 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. 

Per part del Govern, vol fer presentació del projecte de llei?
No. 

Doncs, passam al punt de fixació de posicions.

Pel Grup Parlamentari Mixt? No hi ha intervencions.

Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds?
No hi ha intervencions.

Pel Grup Parlamentari Socialista? Sí, el Sr. Garcias té la
paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Molt
breument, per entendre aquesta modificació de la Llei 1/2003,
de cooperatives de les Illes Balears, cal fer una referència a la
recent entrada en vigor per a les cooperatives, el passat 1 de
gener de 2011, de la Llei 16/2007, que estableix noves regles

sobre el Pla general comptable que afecten de manera directe
l’estructura del capital social. Des de l’1 de gener les
cooperatives han d’adaptar-se a aquestes normes que regulen
aquest nou pla de comptabilitat on és precís diferenciar les
aportacions al capital social diferenciant les que són
reemborsables de les que no ho seran. Això ens obliga a revisar
i a adaptar la nostra llei de tal manera que les cooperatives no
tenguin en la normativa un obstacle per al seu desenvolupament.

Actualment, hi ha a Balears 214 empreses cooperatives que
operen a diferents sectors productius i econòmics des de les
agràries passant per les d’ensenyament, de treball associat, de
consum, etc., un moviment que és economia participativa, com
ens agrada definir-nos, que genera i manté ocupació, que no es
deslocalitza i que creu en el país on opera. Aquest projecte de
llei modifica cinc articles de la llei autonòmica, els articles 69
,73, 76, 99 i 108, tots ells relatius a aspectes del règim econòmic
de l’estructura de les cooperatives. Ara, a partir d’avui, i amb
l’acord unànime d’aquesta cambra, tal com s’ha anunciat, les
cooperatives durant el que queda d’any podran procedir a
l’adaptació dels seus estatuts a aquesta nova situació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Pel Grup Parlamentari Popular?
El Sr. Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. També
seré molt breu, però a part de la qüestió de fons, que ja ha
exposat bé el portaveu del Grup Socialista, vull fer alguna
consideració respecte de les qüestions de forma, sobretot en
unes circumstàncies on els darrers dies s’ha parlat de si
l’oposició aprovava o no aprovava les lleis i, en aquest cas,
igual que la setmana passada, les aprovam per lectura única.
Vull explicar el perquè. Tant en un cas com en l’altre és cert que
el Govern ens ha comunicat, no amb la mateixa diligència
perquè l’anterior es va fer un parell de mesos abans, en aquesta
ho hem sabut una setmana abans, les circumstàncies i les
condicions i cal dir respecte d’açò que desitjam o hauríem
desitjat per als nostres cooperativistes és que, tal com ha dit el
Sr. Garcías, si ha entrat en vigor la seva obligació comptable dia
1 de gener de 2011, que en aplicació d’aquesta llei, haguessin
pogut fer les modificacions dels seus estatuts abans del 31 de
desembre de 2010, hauria estat el desitjable i no he de dir res
més.

Quant a per què els vint-i-vuit diputats del Grup Popular han
aprovat una sèrie de lleis al llarg d’aquesta legislatura i
finalment avui també aquesta, encara que en queda alguna altra
per tractar, vull que quedi clar que la meva opinió, i crec que és
el parer de tot el grup, és per responsabilitat amb els votants. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 130 / Fascicle 1 / 22 de març del 2011 5695

 

Fa 1.218 dies em aquesta cambra es va dir i va quedar en el
Diari de Sessions aquestes paraules, exactament dia 26 de juny
de 2007: “la voluntat popular ha delegat en nosaltres -es referia
a la cambra, als diputats i a les diputades- en tots nosaltres la
potestat legislativa així com també la funció del control del
Govern de les Illes Balears, aquest és el fonament de la nostra
democràcia. Assumim que som servidors dels ciutadans i que
ens devem els interessos públics per damunt de tot”. Compartim
aquestes paraules, eren les paraules de la Sra. Maria Antònia
Munar, a qui he de desitjar que millori la seva salut i es recuperi
totalment, és obvi. Però això és en paraules d’aquella presidenta
que segurament va defraudar, tot sigui dit, a molts de votants del
Partit Popular, no ella, sinó el resultat de la seva elecció, són
aquelles paraules les que tal com ha dit justifiquen per què es
voten i per què es treballa des del grup que és a l’oposició en
favor de la legislació necessària per als ciutadans. 

No hi ha, per tant, ni la defensa de la política que s’ha dit de
la cultura del pacte més que el pacte amb els votants, no hi ha,
per tant, un interès de tapar o d’afavorir grups sinó només els
ciutadans i sobretot hi ha el respecte per les obligacions que els
ciutadans que ens varen votar ens han imposat a cada un de
nosaltres de defensar allò que els interessa. Aquesta llei tan
senzilla, efectivament, és necessària per als cooperativistes i,
per tant, avui per aquest motiu i no per cap altre la votarem a
favor. I així es faci no només sempre que hi hagi a debat una llei
sinó per molts d’anys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Puc deduir de les intervencions
dels diferents portaveus que queda aprovada per assentiment?
És així, senyors portaveus? Molt bé. 

Doncs es faculten els serveis jurídics de la Cambra per fer
les correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

I ara, tal com va quedar acordat a la Junta de Portaveus,
suspendríem el Ple fins a les 16,00 per tal que els diputats i les
diputades puguin anar a dinar. Recomençarem a les 16,00 hores
en punt.

Moltes gràcies.
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