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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Marga Prohens substitueix Francisco Mercadal.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 3062, 3273, 3269, 3274 i 3608/11.

Assisteix a la sessió el Sr. Carlos Delgado Truyols, conseller
de Turisme i Esports, acompanyat del Sr. Antonio Deudero
Mayans, director general de Ports i Aeroports, de la Sra. María
José Merino Ruíz, cap de Premsa, i de la Sra. Cecilia Plasencia,
cap de Gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 3062/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
problema de freqüències al transport aeri.

Per formular la pregunta RGE núm. 3062/11, relativa a
problema de freqüències al transport aeri té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Delgado, ja en diverses ocasions hem tingut l’oportunitat de
parlar del tema del transport aeri i jo crec que hem posat damunt
la taula els dèficits i els reptes d’un mitjà de comunicació que és
fonamental per a la nostra comunitat feta d’illes. També hem
posat damunt la taula, jo crec que un ample espai d’acord i de
consens i un altre espai de desacord i de divergència. 

Respecte del tema que abordam ara, i que especialment ens
preocupa, que és la pèrdua de freqüències i en concret d’aquella
freqüència que comunicava Menorca i Madrid, vostè em dirà i
ja ho hem comentat, que Air Nostrum va anunciar, quan vostès
no eren al Govern, eludint així una part de la responsabilitat, i
jo li diré que des del nostre punt de vista, la seva reacció va ser
poc àgil i contundent, cosa que sí va fer el seu partit, el Partit
Popular, quan el ministre Blanco va especular allò de la rebaixa
del descompte de resident.

En qualsevol cas, vostè sap que Air Nostrum ja havia
intentat en diverses ocasions abandonar el vol del matí entre
Menorca i Madrid, però que el Govern sempre s’hi va negar i
sempre va fer tot el possible per evitar-ho. La demostració d’açò
és que aquest vol va ser una victòria de l’anterior equip de
govern, mai abans s’havia aconseguit aquest vol del matí que fa
possible connexions amb altres trajectes i que també permet fer
gestions i acudir al metge sense fer pernoctacions.

Deia idò, que aquell govern va defensar sempre, tant a les
negociacions com a la comissió mixta, com al Ministeri de
Foment, aquesta freqüència, aquesta línia del matí entre
Menorca i Madrid, i també la va defensar i voler consolidar a
través de la declaració d’obligació de servei públic.
Efectivament, no ho va aconseguir.

I torn a l’espai d’acord. Crec que estam d’acord que aquesta,
la declaració d’obligació de servei públic, és una via necessària
per garantir determinades freqüències que són clarament
d’interès públic, i aquesta del matí entre Menorca i Madrid
sense cap dubte, des del nostre punt de vista, requereix l’interès
públic.

Bé idò, anem a la política real que és la política que ha de fer
possible allò que és just i allò que nosaltres creim que és
necessari i en aquest sentit, és per açò que voldria saber, quins
són els plantejaments del Govern en relació amb la declaració
de servei públic, que algunes coses evidentment sé i he pogut
llegir pels mitjans de comunicació, però jo crec que és avui aquí
en aquesta cambra on ho hem de parlar; a veure si el seu
posicionament és clar a favor d’aquesta declaració i si em pot
concretar alguns detalls del contingut d’aquesta declaració.
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També, respecte de la darrera comissió mixta, ens agradaria
saber quina és la posició que va exposar, va tenir el Govern en
relació amb aquest tema, si és que es va abordar, i si s’han
iniciat o no converses amb Air Nostrum per recuperar aquesta
freqüència del matí, i si arran d’aquestes converses, el Govern
veu alguna possibilitat de poder recuperar aquesta freqüència
que, com ja dèiem, és tan fonamental i important per a Menorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Contesta l’Hble. Conseller per un temps de deu
minuts.

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Gracias, Sr. Presidente, gracias, Sr. Martí. Bueno, en primer
lugar decirles que nos sorprende porque es la segunda vez que
contestamos a esta pregunta, se formuló por la Sra. Mascaró por
escrito y fue contestada oportunamente, puede ser llamativo o
simplemente anecdótico el hecho de contestar dos veces, una
vez oral y otra vez por escrito al mismo grupo parlamentario,
pero bueno, tampoco pasa nada, para eso estamos.

Efectivamente, la situación es la que es y es la que nos
hemos encontrado y hemos hecho bastantes gestiones, y voy a
intentar ahora en el tiempo que tengo resumírselas, para que
vean que no estamos con los brazos cruzados y es un tema que
nos preocupa y nos ocupa.

La primera, el vuelo suprimido, que tanto trastorno provoca,
pues, como sabe, está operado por la compañía Air Nostrum, y
nosotros, lógicamente, hemos tenido múltiples reuniones con el
Sr. Miguel Ángel Falcón que es el director general de Air
Nostrum. El director general, Sr. Deudero, se ha reunido, el
director general de Aeropuertos se ha reunido en tres ocasiones
con el Sr. Miguel Ángel Falcón para expresarle su preocupación
y para intentar llegar a acuerdos encaminados a la consecución
de la reinstalación de este vuelo. También el presidente del
Govern se ha reunido con el Sr. Falcón, una reunión en
Presidencia a la que asistí yo y en la que se le manifestó nuestra
preocupación y nuestro deseo de que se reinstaurara este vuelo.
El mismo presidente también tuvo ocasión de charlar en un
aparte en el Foro del Rey en Menorca con el director general de
Air Nostrum y le volvió a trasladar su preocupación por ese
tema. Y finalmente, yo personalmente tuve otra reunión en mi
despacho con el Sr. Falcón para tratar el tema de la supresión.

Aparte de estas reuniones con el director general de la
compañía, ha habido otras reuniones con la Plataforma del
transporte aereo Ofega Menorca, con la que yo personalmente
me he reunido con el director general, y también hemos tenido
reuniones con el conseller de Movilidad del Consell Insular de
Menorca, para intentar hacer un frente común para solucionar
este tema.

Se ha tomado también la decisión de impulsar la declaración
de servicio público para el caso de que el libre mercado no
cubra las necesidades de las islas menores y el director general,
el Sr. Deudero, participó, hace muy pocos días, el 7 de octubre,
este mismo mes, en la reunión de la Comisión Mixta de
Transporte Aereo celebrada en Madrid, donde trasladó su
preocupación a la Dirección General de Navegación Aerea por
la supresión de esta línea y su deseo de que se hicieran las
gestiones oportunas para su reinstauración.

También se está trabajando en un paquete de medidas, en mi
última reunión en Menorca con la Plataforma, acordamos
trabajar conjuntamente con ellos para preparar un paquetes de
medidas que deben estar ultimadas antes de cuando se celebren
las elecciones generales, porque son medidas encaminadas a
presentarse al nuevo gobierno que surja de las próximas
elecciones generales, y estas medidas se están trabajando
juntamente con los Consells Insulares de Eivissa y de Menorca,
con las cámaras de comercio, las agencias de viajes y con
algunas compañías, se va a preparar un documento de manera
conjunta para, una vez tengamos un nuevo gobierno a nivel
nacional, ir a presentarle esas reivindicaciones.

Por otro lado, se convocará la Mesa de Transporte Aereo a
lo largo del mes de noviembre también para tratar este mismo
tema.

Y finalmente pues lógicamente también, como ya anuncié,
dentro del mes de noviembre también vamos a convocar el
Comité asesor en materia de cogestión aeroportuaria, que
sabemos que es un tema ya más ambicioso pero que
lógicamente va encaminado a solucionar estos problemas.

Evidentemente, yo que creo que en una materia en la que no
se tiene competencias pues muy poca cosa más se puede hacer.
Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, per cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, no, seré molt breu. Primer de tot vull agrair el detall de
la informació que ha aportat i em sembla molt important poder
tenir aquest detall de la informació, a pesar que digués que
s’havia demanat també per escrit, però amb aquest detall jo crec
que no.

En qualsevol cas, li torn a reiterar que des del nostre grup
aquest és un tema fonamental, li hem dit altres vegades, ho és
per al benestar dels ciutadans d’aquestes illes, de Menorca en
concret, i per a la competitivitat de la nostra economia, del
nostre turisme, per tant sense cap dubte és un tema clau. És cert
que no és un tema de competències d’aquesta comunitat
autònoma pròpia, però per açò mateix nosaltres sempre hem
reclamat, i hem intentat davallar el to, per tal que aquest sigui
un tema d’Estat, de consens, d’acord. I jo li torn reiterar la
nostra voluntat de fer força comuna amb el Parlament, a través
del Parlament, amb el Govern de les Illes, per a davant Madrid,
governi qui governi, reclamar doncs un transport aeri just. I un
transport aeri just estic convençut que podem definir els detalls
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de què és aquesta justícia, que compartiríem i que podem
traslladar i fer entendre a Madrid, aquest és el nostre objectiu.

Per tant, a part de les divergències que jo sempre dic que hi
són, però crec que ens uneix el comú, l’acord, i a més a més
crec que és necessari fer valer aquest aconseguir, com deia,
aquest transport aeri digne. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER DE TURISME I ESPORTS (Carlos
Delgado i Truyols):

Sí, gracias. Yo le agradezo su predisposición, además es
que, se lo he comentado en alguna ocasión, estoy absolutamente
convencido de que en este punto no tenemos prácticamente
ninguna diferencia y estoy seguro de que ese documento que se
va a consensuar con la Plataforma aerea, incluso se lo podemos
pasar, yo estaría encantado también de que usted lo revisara. Y
estoy absolutamente convencido de que si el nuevo gobierno
que surja de las próximas elecciones es sensible a nuestras
necesidades, pues entre todos conseguiremos los objetivos que
buscamos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Volem agrair la presència del Sr. Conseller
de Turisme i Esports i dels seus acompanyants, moltes gràcies
i ja passaríem al segon punt de l’ordre del dia.

Bé, senyores i senyors diputats passam al segon punt, donam
la benvinguda al Sr. José Simón Gornés i Hachero, conseller
d’Administracions Públiques, el qual assisteix acompanyat de
Cristina Martínez Torres, cap de Premsa; Irene Durán Vadell,
cap de Gabinet, i Isabel Febrer Gelabert, directora general
d’Interior, Emergències i Justícia.

I.2) Pregunta RGE núm. 3273/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de justícia.

Per formular la Pregunta RGE núm. 3273/11, relativa a les
competències en matèria de justícia, té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença i als alts càrrecs també que l’acompanyen. I la
pregunta, efectivament, és per saber quina és la intenció del
Govern i de la seva conselleria respecte de la negociació del
traspàs de les funcions i serveis dels mitjans personals i
materials al servei de l’administració de justícia, a pesar que ja
s’han fet algunes declaracions públiques, vostè mateix a qualque
compareixença aquí, en seu parlamentària, en aquesta mateixa
comissió, ja va avançar que les transferències en matèria de
justícia no són una prioritat per a aquest govern.

Nosaltres respectam la voluntat de l’actual govern, però sí
ens agradaria saber si el Govern té intenció de seguir negociant
un possible traspàs en matèria de justícia, encara que no sigui
immediat, perquè, recordar que aquestes negociacions varen
començar ara fa dues legislatures i que poc a poc s’ha anat
augmentant a través de totes aquestes negociacions la quantitat
en concepte del cost efectiu. Vull recordar que la passada
legislatura, on es va crear, l’any 2008, la Direcció General de
Justícia, hi havia un equip que estava concentrat en aquestes
negociacions, no només respecte del cost efectiu sinó també per
aconseguir determinades infraestructures per a la nostra
comunitat, es va aconseguir augmentar en un 9% el cost efectiu
en relació amb la quantitat que en principi es negociava.

Per això, ens agradaria saber quines són les feines o quina és
la postura de la Conselleria d’Administracions Públiques
respecte d’aquest traspàs de les competències en matèria de
justícia, i si això no és una prioritat saber quina és la feina o
quines són les negociacions que es volen portar endavant.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, no li puc
avançar massa novetats respecte de les primeres paraules que
vaig tenir al respecte, tant en aquesta comissió com, si no ho
record malament, a una pregunta oral davant el Ple del
Parlament, ja vaig dir en quina situació havíem trobat les
negociacions en aquest aspecte, que es van aturar, com vostè
sap, fa un any i mig, amb les xifres que vostè ha esmentat més
o manco per damunt.

És cert que en aquestes negociacions s’havia arribat a una
espècie d’acord en els capítols 1, 2 y 4, però en canvi no s’havia
avançat gens ni mica respecte del que nosaltres consideram que
és la part important d’aquestes competències que són les
inversions en infraestructures, tant la millora de les
instalAlacions existents com la planificació i construcció de les
noves infraestructures que fan falta aquí a les illes.

La nostra intenció és seguir mantenint els contactes amb el
Ministeri de Justícia, i així ho hem intentat en diferents graus,
hem fet una primera ronda amb els responsables del ministeri a
nivell de les Illes Balears, hem tengut entrevistes amb diferents
organismes, especialment i més concretament amb el president
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears per tal de
polsar quina és la seva opinió al respecte, i fruit d’aquestes
converses ens vam oferir nosaltres mateixos anar a Madrid
aquest estiu per tal de tenir un contacte directe amb la
subdirecció general respectiva. Se’ns va dir que no, que no feia
falta que hi anàssim perquè hi havia previst un viatge d’aquesta
subdirectora el mes de setembre a les nostres illes, i bé, és un
viatge que no s’ha produït a data d’avui. Nosaltres seguim
esperant, hem seguit insistint i mostram la nostra predisposició
per tal de poder tenir aquest contacte in situ. I torn a dir que
nosaltres estam disposats a anar a Madrid a tenir els contactes
i les converses que facin falta.
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Ha d’entendre però, Sr. Diputada, i jo ho entenc també així,
que ara mateix, amb un clima, amb un ambient preelectoral,
amb un previsible traspàs de poders, doncs bé que establir
segons quins tipus de converses o negociacions en aquest
moment no sé si és massa viable. Jo som partidari d’esperar que
es constitueixi el nou Govern i començar de qualque manera les
converses amb els nous poders establerts a nivell estatal.

Quan jo dic que no és una prioritat, vaig matisar que no era
una prioritat immediata. Que per al Govern pot ser interessant
rebre les competències de justícia? Sí, però és interessant rebre-
les ben dotades i en el moment oportú. I en aquest sentit el
discurs no ha variat respecte del seu, perquè tant vostè com el
Sr. Albert Moragues, com a conseller de Presidència,
reiteradament van dir que no podrien acceptar unes
competències que no estiguessin ben dotades, i en aquest sentit
el Partit Popular manté aquest mateix discurs, no podem
acceptar unes competències que no estiguin ben dotades i, ara
mateix, ni l’ambient econòmic ni el clima polític no afavoreixen
ni les converses ni un traspàs de poders en aquests sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per al torn de rèplica, cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Puc coincidir que el moment tant de dificultats
econòmiques com..., estam ja a les portes d’unes eleccions,
poden fer que ara hi pugui haver un parèntesi o estiguin més
aturades aquestes negociacions. 

El que passa és que vostès varen arribar al mes de juny al
Govern i, si sumam l’aturada o la posada en marxa d’un govern
a les Illes i l’aturada esperant que entri un nou equip al Govern
central, ens preocupa enormement, no tan pel tema de la
negociació en el traspàs de competències, sinó perquè aquesta
aturada o aquesta deixadesa -jo diria- del Govern de les Illes
faci que no se segueixi insistint en determinades infraestructures
essencials per a aquí, per a la nostra comunitat.

Crec que, en això, també hi ha influït que vostès han
desmantellat el petit equip que hi havia, fins i tot de funcionaris,
fent feina en el tema de justícia aquí al Govern de les Illes,
perquè si no, aquestes converses haguessin pogut continuar. Al
final han mantingut el nom dins una direcció general
d’Emergències, Interior i Justícia, en què es fa difícil que
puguin fer alguna feina, tant de bo m’equivoqui, però alguna
feina eficient quant als avanços per a aquest traspàs, però com
deien no només per al tema del traspàs, que tots volem que
arribin en el moment idoni, sobretot que venguin ben dotades,
aquestes competències, econòmicament, però ens preocupa que
això aturi altres coses, que aturi els nous jutjats de Ciutadella,
els de Manacor o els d’Eivissa.

Com que després tenim preguntes concretes sobre aquests
jutjats no m’estendre ara, però la idea o el missatge o el prec
que feim des del meu grup parlamentari és que no aturin en les
negociacions, en el traspàs en matèria de justícia perquè això ve
acompanyat d’una sèrie d’infraestructures que, a més, el Govern
espanyol sí té en pressupost, ja. Per tant, tot aquest temps que
perdem és un temps que no sé si podrem recuperar,
independentment que per al Govern de les Illes no sigui una
prioritat immediata, encara que no renunciï que venguin les
competències en matèria de justícia a la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de contrarèplica, cinc minuts, conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Em xoca molt que la Sra. Diputada
ens acusi que en aquests quatre mesos estiguem aturats, quan,
per la proporció d’escala, algú podria dir que han estat quatre
anys sense fer res respecte d’això, venent fum, això sí, viatjant
molt a Madrid, molta reunió, molta fotografia, però, resultats
concrets, Sra. Diputada, crec que pocs.

Jo, aquí cadascú és lliure d’interpretar i de plantejar les
coses com vulgui, però crec que s’ha de separar perfectament el
que és una reivindicació respecte de la necessitat d’inversió del
ministeri en les diferents infraestructures, cosa que feim, i a
totes les converses i a totes les trobades que he tengut amb
responsables de diferents organismes relacionats amb la justícia
ho hem tret damunt la taula i insistim en això i una cosa és
mesclar aquesta reivindicació, com dic, de millora en l’àmbit
d’infraestructures en la negociació per al traspàs de les
competències. Crec que això s’ha de separar perfectament.

Li torn a insistir i li ho torn a dir, nosaltres hem demanat per
anar a fer una visita a Madrid i ens han dit que no, que ells
vindran, ja sabem que el temps de les Illes Balears i el temps
que tenen a Madrid és diferent, sembla ser, nosaltres
continuarem reivindicant que la subdirectora general pugui
aterrar aquí a les Illes per tenir aquesta primera conversa que
nosaltres hem solAlicitat per tal de plantejar amb l’actual govern
tot i que estigui en funcions quin és l’escenari que es pot trobar
el futur govern quant a l’herència deixada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.



74 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 6 / 26 d'octubre del 2011 

 

I.3) Pregunta RGE núm. 3269/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a Manacor.

Per formular la pregunta RGE núm. 3269/11, relativa a nous
jutjats a Manacor, té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps
de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Conseller, aquesta pregunta
que té relació amb l’anterior perquè evidentment continuam
parlant de justícia, fa referència als nous jutjats de Manacor.

La passada legislatura, i malgrat vostè no surti del discurs
que només es varen fer viatges a Madrid i que no es va fer res,
home, sí, miri, el Ministeri de Justícia està a Madrid i vàrem fer
viatges a Madrid per reunir-nos amb el Ministeri de Justícia. Per
cert, la darrera reunió que es va produir entre el Ministeri de
Justícia i la comunitat va ser el 28 de març d’enguany. Per tant,
no feia un any i mig que estaven aturades les negociacions com
vostè ha dit, el 28 de març d’enguany, i aquesta reunió es va
produir a les Illes Balears, no a Madrid, per si li preocupa tant
estalviar el bitllet d’avió per anar a Madrid per negociar les
competències de justícia.

Una cosa que sí es va aconseguir, que crec que és molt
important, va ser augmentar 8 milions d’euros la negociació o
el cost efectiu des que es varen començar aquestes negociacions
fins que va acabar l’anterior legislatura. Esper que amb aquesta
continuïn aquestes negociacions.

Concretament en el tema dels jutjats de Manacor, des del
Govern de les Illes vàrem intervenir en la colAlaboració de
l’Ajuntament de Manacor perquè el ministeri es comprometés
a començar a redactar un projecte per als nous jutjats de
Manacor. Gràcies a la sessió del solar que va fer l’Ajuntament
de Manacor, en data 4 d’octubre del 2010, com dic és va cedir
un solar per als nous jutjats de Manacor d’uns 4.500 metres
quadrats aproximadament. Vàrem començar, diguem, a veure la
llum a la construcció d’aquests nous jutjats.

Això va ser possible gràcies, evidentment, a l’Ajuntament de
Manacor i a l’acord de tots els grups parlamentaris, a l’acord de
tots els grups polítics, que mitjançant una esmena a la Llei
10/2010, de mesures urgents, relatives a determinades
infraestructures es va aconseguir modificar el planejament
urbanístics per a la construcció d’aquests jutjats a Manacor. 

Ens agradaria saber, Sr. Conseller, si ens pot dir en quina
situació es troba aquesta negociació o aquest inici del que
havien de ser els jutjats al partit judicial de Manacor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller, per un temps de deu minuts.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Com ha dit vostè, Sra. Diputada, dia
4 d’octubre l’Ajuntament de Manacor acorda cedir gratuïtament
al Ministeri de Justícia un solar d’aproximadament 4.500 metres
quadrats ubicat al carrer Pilar de Manacor perquè el destini a
construir els nous jutjats del partit judicial d’aquest consistori.

El Govern hi va contribuir, en el seu moment, a la seva
proposta de modificar les normes urbanístiques per tal
d’augmentar l’edificabilitat del solar esmentat de Manacor per
la via d’urgència al Parlament, com vostè sap, amb la Llei
10/2010, de mesures urgents relatives  a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, d’urbanisme i d’impuls a la inversió. 

També, ja durant el 2011, el Ministeri de Justícia va
contemplar per primera vegada al pressupost de l’exercici actual
una partida de 200.000 euros per poder licitar aquest projecte
d’obres de la futura seu. El que li puc dir és que actualment
l’Ajuntament de Manacor i el Ministeri de Justícia continuen
solAlicitant-se documentació, entre una i altra, i informes per tal
de completar la documentació necessària i procedir a
formalitzar la cessió d’ús i iniciar els tràmits de contractació.

Li torn a insistir que pendent que se’ns doni hora per part de
la subdirectora general d’obres i patrimoni del Ministeri de
Justícia tenim pendent tractar detalladament amb aquesta
senyora aquesta qüestió i més que res perquè la subdirectora es
va comprometre no només davant la nostra conselleria, sinó
també davant el president del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears i de la mateixa directora general d’Interior,
Emergències i Justícia fer aquesta visita -com dic- durant el mes
de setembre, cosa que... estam a l’espera que es produeixi.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de rèplica, cinc minuts, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
resposta. Entenc que a vegades, i comprenc que les cessions del
solar idò tenen les seves dificultats i la seva burocràcia, sé que
des del Govern i des de la seva conselleria a pesar de no tenir
una competència directa, crec que és bo que se continuï
intentant o forçant que aquestes administracions implicades
arribin a acord perquè el cas dels jutjats de Manacor va ser un
clar exemple que gràcies a aquesta intervenció i de la cessió que
finalment l’Ajuntament de Manacor va fer d’aquest solar per
construir els jutjats, esperem que prompte siguin una realitat. 

Sobretot també vull demanar-li que no tenguin una posició
passiva d’esperar que vengui una subdirectora del ministeri per
continuar i impulsar les infraestructures que tenim pendents
aquí, a les Illes Balears.
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Crec que de l’actitud i de l’impuls o no que doni el Govern
de les Illes obtendrem rèdits o fruits en forma d’infraestructura
o no com al cas de Manacor on, gràcies als acords de totes les
forces polítiques, es va aconseguir també que el ministeri
malgrat que no ho tenia inclòs, perquè no tenia el solar que se
li hagués cedit, gràcies a aquesta cessió del solar, el Ministeri de
Justícia va decidir destinar una partida a poder començar com
a mínim el projecte per Manacor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Com vostè sap -i ho ha dic ja- el
paper de la conselleria en aquest cas ha de ser facilitar, fer de
pont, fer d’intermediari entre les institucions per tal que es
pugui facilitar l’enteniment i aquest és el paper que feim d’una
forma més activa que passiva, entenc jo, però bé, és la seva
percepció de les coses que jo he de respectar.

Sra. Diputada, el que no faré serà política de fotografia i de
figurar perquè sí. Si ens reunim amb la subdirectora serà per
avançar i per tal de fer les reivindicacions que pertoquin. Veure
titulars, ja que ha fet esment a aquesta reunió que va tenir dia 28
de març i que va sortir publicat dia 29 de març del 2011, on es
passejava vostè amb el ministre de Justícia i venien que
“Justícia destinarà 18 milions d’euros a la construcció dels nous
jutjats d’Eivissa”, i bé, des d’aquest fastuós anunci no n’hem
tornat a saber res mai més, crec que això sí que és tenir una
actitud passiva. És més que tenir una actitud passiva, és tenir
una actitud "passota".

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 3274/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nous jutjats a Eivissa.

Per formular la pregunta RGE núm. 3274/11, relativa a nous
jutjats a Eivissa, té la paraula la Sra. Pilar Costa per un temps de
deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, ha avançat en
l’anterior resposta el tema que ara ens ocupa que és sobre els
jutjats d’Eivissa. Em preocupa i lament profundament les seves
manifestacions de menyspreu cap a la construcció dels nous
jutjats d’Eivissa, que fa moltíssims anys que és la
infraestructura judicial més esperada de totes les Illes Balears
per les dificultats que ha tengut una rere l’altra i amb governs de
distints colors polítics. 

Afortunadament però, fa ja uns mesos i concretament en el
mes de març d’enguany, l’1 de març, l’Ajuntament d’Eivissa...
el març es va publicar al BOIB, va acordar la cessió del terrenys
o de les parcelAles adequades a l’antiga escola de Sa Graduada
d’Eivissa fent una permuta de terrenys amb el ministeri on s’han
de construir els nous jutjats.

Lament profundament que vostè parli que no s’ha tornar a
saber res més. És que, Sr. Conseller, són vostès els que ens han
de dir en quina situació es troba. Vostè, com a conseller
d’Administracions Públiques i per tant amb la Direcció General
d’Emergències, Interior i Justícia com a responsable...,
l’Ajuntament de Vila, que des de llavors ençà, tampoc no sé si
s’ha avançat més, però tal vegada és desconeixement meu, en
aquests moments no em consta que l’Ajuntament d’Eivissa hagi
avançat en les negociacions amb el Ministeri de Justícia.

En aquest cas, Sr. Conseller, no em parlin de crisi
econòmica ni de falta de diners ni de partides pressupostàries
inexistents. El Govern de les Illes Balears no posa ni un euros.
El Ministeri de Justícia als pressupostos generals d’enguany,
2011, ja té pressupostada la primera partida del que han de ser
els nous jutjats d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa, el que ha de
fer és formalitzar en escriptura pública aquesta permuta dels
terrenys que permetrà construir els nous jutjats d’Eivissa.

Sr. Conseller, lament profundament l’actitud que té el
Govern respecte d'aquest tema perquè fa molts d’anys que
aquesta infraestructura s’espera a Eivissa que afortunadament
després de molts d’esforços de moltíssima gent i de tots els
partits polítics, perquè tots quan han tengut responsabilitat de
govern hi han intentat fer feina i va ser el passat mes de març
quan per fi, es prenia l’acord d’aquesta cessió, d’aquesta
permuta de terrenys per part de l’Ajuntament de Vila cap al
Ministeri de Justícia. 

Així que, Sr. Conseller, li demanaria més respecte pel que
ha de ser la infraestructura més necessària en aquests moment
en el conjunt de les Illes Balears que són els nous jutjats
d’Eivissa i demanar-li també que intervengui perquè
l’Ajuntament de Vila faci els seus deures i cedeixi ja o
formalitzi en escriptura pública la cessió que ha de fer al
Ministeri de Justícia perquè el ministeri pugui començar la
construcció d’aquests jutjats.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, contestant la seva
pregunta, sí, continuarem reclamant la construcció dels nous
jutjats a Eivissa.
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Sra. Diputada, no intenti manipular les meves paraules, no
són una falta de respecte les paraules que he dit. El que he dit és
que nosaltres no vendrem fum com fan vostès o com vostès
varen fer. Això és el que hem dit nosaltres. Això és el que jo he
dit, absolutament.

Sra. Diputada, ho diré de manera més clara perquè vostè em
pugui entendre. Hi ha una clara manca de voluntat per part de
Madrid -hi ha una clara manca de voluntat per part de Madrid-
per reunir-se i per tractar segons quin tipus d’assumptes en
aquest moment. És així de clar. És així de clar, hem trobat una
paret, hem trobat una paret que bé, per les raons que siguin,
econòmiques, polítiques, com vostè ho vulgui vestir, però hem
trobat una paret que ens impedeix tractar aquestes qüestions de
la manera i amb la celeritat que ens hagués agradat.

No tengui cap dubte que nosaltres, com en el cas de
Manacor, ajudarem tots els ajuntaments, totes les institucions a
les quals faci falta per tal que puguin tenir una comunicació i un
contacte fluid amb el Ministeri de Justícia a l’hora de
desenvolupar els projectes que facin falta en aquesta matèria a
les nostres illes.

Li demanaria per tant, Sra. Diputada, que no intenti
manipular les meves paraules. En cap moment he faltat al
respecte ni he menysvalorat la importància que pugui tenir la
construcció dels jutjats a Eivissa, a l’inrevés, crec que és una
reivindicació llarga que fa falta que es dugui a terme. El que he
criticat és aquesta operació de vendre coses que després tarden
molt a materialitzar-se, quan no... quan un comprova, idò, que
no es donen les passes adequades per les raons que sigui.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, miri, és molt
significatiu que tingué una reunió fa ara, crec recordar un mes
i mig aproximadament, amb l’actual alcaldessa de l’Ajuntament
de Vila i a preguntes dels mitjans de comunicació, perquè
probablement el tema més important en comú que té Eivissa
amb la seva conselleria sigui la construcció dels nous jutjats
d’Eivissa, i miri quina casualitat que ni tan sols, varen contestar
als mitjans de comunicació, que aquests temes dels jutjats ni tan
sols havien sortit a la conversa. Això és el que varen dir
públicament.

Si el tema més important que tenen entre mans, que són els
jutjats d’Eivissa, no surt a la conversa o a la reunió formal que
manté l’alcaldessa de Vila amb vostè, Sr Conseller, no sé de
quins altres temes, que segur que també eren importantíssims,
com es va recollir a la premsa, però diu molt poc de l’interès
que mostren per la construcció dels nous jutjats d’Eivissa. 

Tornen posar d’excusa que no es vol reunir amb vostès o
que els donen llargues al Ministeri de Justícia per reunir-se amb
vostès. Però miri, hi ha una feina que no depèn del Ministeri de
Justícia i és la voluntat de l’Ajuntament d’Eivissa de voler
seguir endavant amb la tramitació d’aquesta permuta dels solars.

I, com dic, veig que li molesta molt que jo sortís a una foto
amb el ministre de Justícia, però jo què vol que li digui?, digui-
ho als mitjans de comunicació, que van trobar que era notícia
que el ministre de Justícia visitàs les nostres illes. Per cert, vostè
és difícil que es faci una foto amb un responsable de justícia
perquè no s’hi ha reunit mai, jo ho entenc. I també li avanç una
cosa: el dia que vostè es reuneixi amb el ministre de Justícia, jo
no li ho criticaré, perquè jo crec que això segur que és notícia i
serà digne de ser notícia, perquè com a mínim hauran tractat els
temes pendents per a les nostres illes.

En definitiva, Sr. Conseller, respecte dels jutjats d’Eivissa
sí li deman que no deixin de banda no les negociacions, perquè
està tot, absolutament tot, tancat, pendent que l’ajuntament de
Vila formalitzi amb escriptura pública aquesta cessió o permuta
de solars que ja es va aprovar per ple de l’Ajuntament d’Eivissa
i publicat el dia 1 de març al BOIB, al butlletí oficial de les
nostres illes. El ministeri té pressupost, la primera partida, per
a enguany; això era un plurianual de quatre o cinc anys. Per tant
jo crec que sí que fa falta l’impuls polític i li deman que vostè,
com a responsable d’administracions públiques i de la Direcció
General d’Emergències, Interior i Justícia, que no deixi de
banda aqueixa infraestructura, perquè si perdem aquest tren ara
pot ser que passin molts anys perquè el puguem tornar a agafar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, em pens que serà un
debat un poc recurrent i un poc avorrit per als diputats que
assisteixen a aquesta cambra, però, clar, si la gent del ministeri
ajorna i dóna llargues a la petició d’entrevista que li fa aquest
govern, escolti, què vol? Jo no la puc agafar pel coll, aquesta
senyora, per tal que s’assegui a una cadira amb nosaltres, i
evidentment no em puc arriscar a anar a Madrid a tocar a la
porta i que no hi sigui, entén? És una qüestió de sentit comú. Jo
entenc que vostè hagi de fer el discurs que fa, però jo vull ser
seriós i he de dir la veritat en aquest sentit.

I respecte dels jutjats a Eivissa, miri, jo he tingut moltes
converses amb la batlessa d’Eivissa i he fet diversos viatges a
l’illa d’Eivissa i sempre ha sortit aquesta qüestió, sempre ha
sortit aquesta qüestió com una de les coses que tenen en cartera.
En diferents converses que he tingut amb la batlessa m’ha
encomanat que, sempre que sigui possible que tinguem el
contacte amb el Ministeri de Justícia, que traslladem la petició
de l’ajuntament en aquest sentit. Però, clar, si l’interlocutor no
s’asseu i no es posa al telèfon, malament li ho puc dir. 
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Per tant no passi pena que nosaltres continuarem fent feina
per tal que Eivissa tengui el que mereix, i en aquest sentit posam
totes les nostres intencions en un nou govern, en un govern que
es vulgui asseure amb el Govern d’aquesta comunitat autònoma,
i que puguem tenir les converses fluïdes i que pertoquin entre
dues administracions que estan obligades a entendre’s.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.5) Pregunta RGE núm. 3608/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a oficines a les víctimes del delicte.

Per formular la pregunta RGE núm. 3608/11, relativa a
oficines a les víctimes de delicte, té la paraula la Sra. Pilar Costa
per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Ara fa uns 20 anys, o 22, exactament,
que es varen posar en marxa aquí a les nostres illes les oficines
d’ajuda a les víctimes de delictes com un servei públic i gratuït
per atendre i assistir aquelles víctimes de delictes en general,
però especialment de delictes violents i delictes contra la
llibertat sexual. Per cert, aprofit aquest moment per lamentar la
mort violenta d’una alAlota, d’una jove alAlota, la Sra. Orol,
d’Andratx.

Bé, com deia, les oficines d’atenció a les víctimes del
delicte, que fa més de 20 anys que funcionen, actualment en
tenim deu ubicades per les diferents illes, i en el cas de Mallorca
per diferents municipis, i també en el cas de Menorca, que se’n
troba una a Maó, a Ciutadella, una a Formentera, a Eivissa, a
Palma, Inca, Manacor, Calvià i Muro. Voldríem saber quina és
la política de la seva conselleria quant a la gestió d’aquestes
oficines, que actualment funcionen amb un conveni de
colAlaboració tant amb el ColAlegi d’Advocats com amb el
ColAlegi de Psicòlegs, ja que són aquests professionals, advocats
i psicòlegs, els que donen atenció a aquestes persones que són
víctimes d’un delicte, normalment violent.

Si no ho record malament, aquests convenis que el darrer
any ja es varen prorrogar acaben a finals d’enguany, i abans que
acabi enguany seria bo saber quina és la postura de la
Conselleria d’Administracions Públiques quant a la continuïtat
d’aquestes oficines d’atenció a les víctimes del delicte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sra. Diputada. La intenció d’aquest govern
és continuar amb aquest projecte amb les precisions que li
detallaré a continuació. 

Com vostè sap hi ha dos convenis firmats per a la prestació
del servei d’ajuda a les víctimes dels delictes. El primer està
firmat amb l’Ajuntament de Palma des d’abril del 2009 i s’ha
prorrogat tàcitament per períodes anuals fins a finals d’enguany,
per a la utilització de dependències de la Policia Local i per
establir sinergies entre tots els recursos policials, socials,
jurídics i psicològics; aquest conveni suposa una aportació
econòmica per part de la comunitat autònoma de fins a un
màxim de 36.792 euros. El segon, el segon conveni, es firma
amb el ColAlegi d’Advocats i el de Psicòlegs, està vigent des del
desembre del 2008, com vostè sap, i s’ha prorrogat tàcitament
per períodes anuals, també, fins al 2011 inclòs, per gestionar i
coordinar conjuntament aquest servei, i suposa una aportació
econòmica per part de la comunitat autònoma de 258.370 euros.

Aquests dos convenis han estat denunciats per part de la
comunitat autònoma mitjançant escrits firmats per jo mateix de
dia 23 de setembre per tal d’evitar la pròrroga tàcita i poder així
renegociar els termes del conveni, sobretot i bàsicament pel que
fa referència a la dotació econòmica. En principi es pretén
negociar a la baixa el cost mitjançant una reducció d’hores
d’atenció, tot atenent a la retallada pressupostària que ens veim
obligats a dur a terme de cara a l’any que ve. Intentarem que
sigui el manco possible per tal d’afectar el mínim possible
aquest servei, però hi ha una previsió de retallada al respecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Per torn de rèplica, cinc minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
claredat en l’exposició. Efectivament en els dos darrers anys
s’havia anat prorrogant tàcitament aquest conveni, i jo en
principi anava a dir que si aconseguien renegociar els convenis,
els convenis a la baixa econòmicament però prestant els
mateixos serveis, em semblava una molt bona notícia. La mala
notícia és que també a les oficines d’atenció a les víctimes del
delicte es vegi reduït el servei perquè intentin reduir també les
hores d’atenció a aquestes víctimes.

Jo entenc, Sr. Conseller, les prioritats que té el nou govern,
les entenc però no les compartesc; aquesta està clar que no és
una prioritat, perquè vostè ha parlat de renegociar els termes
dels convenis. Això no és una renegociació; renegociarien si
prestant els mateixos serveis aconseguissin abaratir el cost, que
m’imagín que és complicat, però si això porta implícit que
també es redueixin els serveis, per suposat des del meu grup hi
estam absolutament en contra, sobretot en un servei que fa més
de 20 anys que funciona, que a l’anterior legislatura
efectivament es va augmentar el servei i l’horari d’atenció a les
víctimes del delicte que es donaven a totes les Illes, i aquesta és
una mala notícia.
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El que sí li demanaria és si ens pot avançar una mica més de
quina reducció estam parlant perquè puguem valorar amb
seriositat si és una reducció dràstica o no, i per tant com es
veurà afectat aquest servei o aquestes oficines d’atenció a les
víctimes del delicte. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, continua intentant
manipular o reinterpretar les meves paraules. Tanta sort que ho
duc escrit. En principi es pretén negociar a la baixa el cost, açò
és el que dit, es pretén negociar a la baixa. És a dir, quan obrim
el període de negociació ho veurem, però previsiblement,
previsiblement, hi haurà una baixada d’hores d’atenció perquè
açò és l’escenari que nosaltres tenim previst de cara a futur, que
em semblaria un escenari lògic.

I he dit també que intentarem reduir el servei el manco
possible, perquè entenem que és un servei interessant que es
doni per part de..., amb l’ajuda de la comunitat autònoma, i
intentarem que sigui el manco possible aquesta retallada, però
ens veim obligats a denunciar aquest conveni per la situació
econòmica que ens hem trobat, tan dolenta que fa que totes les
conselleries hagin de fer un esforç de contenció pressupostària
per tal d’afrontar el dèficit que ens hem trobat damunt la taula.

No li puc donar més detall ara mateix, perquè estam obrint
aquest període de negociació, i quan tengui les dades més
concretes o fixes no tindrem cap problema a facilitar-les.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Acabat el debat del primer
punt de l’ordre del dia, agraïm la presència del conseller
d’Administracions Públiques, Sr. Simó Gornés, i dels seus
acompanyants. Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

II. Proposició no de llei RGE núm. 1934/11, solAlicitada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a transferència de titularitat,
finançament i gestió de l'illa de Llatzaret de Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam ara al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en
la Proposició no de llei RGE núm. 1934/11, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
relativa a la transferència de titularitat, finançament i gestió de
l’illa de Llatzaret de Menorca.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Menorca té uns trenta-quatre illots aproximadament,
això suposant que geòlegs i geògrafs es posen d’acord, i en té un
que el seu destí històric el va convertir en un llatzaret per a les
quarantenes. Des de llavors la península de Sant Felipet, com es
deia abans, serà el Llatzaret com a nom propi. Bé, idò aquesta
illa, ubicada en el port de Maó, constitueix sense cap dubte un
conjunt arquitectònic de gran valor monumental i històric que
va ser declarat bé d’interès cultural l’any 1993 i que, per tant,
està regit i protegit per la Llei estatal de patrimoni històric.

Des de l’any 1985, any en què es va fer una important
inversió de rehabilitació d’una part de les seves instalAlacions,
es va crear el denominat Centre de Formació de Llatzaret, que
ha acollit diverses trobades de caire formatiu i cultural com, per
destacar-ne dues, l’escola de salut pública de Menorca o les
jornades d’experts en regulació de medicaments que organitza
l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris,
ambdós esdeveniments de prou rellevància internacional,
especialment a l’àmbit de la salut pública.

Alhora també les seves instalAlacions s'han convertit en una
residència de vacances reservada als funcionaris i també, com
es va posar de manifest durant aquest passat estiu, de l’estada de
funcionaris, com deia, i de càrrecs públics i, en aquest cas, com
el de l’estiu passat de la ministra de Sanitat, Leire Pajín.

Dins aquest mateix any 2011, concretament el 28 de març,
atesa la impossibilitat per part dels menorquins i visitants de
gaudir de la bellesa d’aquest illot es va signar un conveni amb
el Consell Insular de Menorca i el Ministeri de Sanitat per tal de
complir amb la Llei de patrimoni històric que regula les visites
d’aquest illot i també, per tant, per al gaudiment de menorquins
i visitants.

A la signatura del citat conveni la ministra Pajín va
significar el fet d’aquesta forma, deia textualment: “con este
convenio no sólo acercamos a la ciudadania este emblemático
espacio sino que además generamos nuevas oportunidades
culturales y sociales para Menorca ya que en este tiempo el
Llatzaret se ha consolidado como un centro de referencia de la
sanidad española”. I és aquí on nosaltres deim que
efectivament és inqüestionable el valor paisatgístic i patrimonial
de l’illot de Llatzaret; és injustificable l’ús reservat, fins i tot
durant molt de temps fora de la Llei de patrimoni històric, ús,
com deia, reservat, i també un ús privilegiat per a funcionaris i
alts càrrecs d’un espai i d’unes instalAlacions públiques. I, és
indispensable, en aquest sentit, que aquesta illa, dins l’illa de
Menorca, passi a ser un espai d’ús públic destinat als
esdeveniments socials i culturals i del gaudiment tant de la
població menorquina com dels visitants.
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L’illa del Llatzaret ha de ser un element més dins aquest
objectiu de destinació de Menorca, de destí, de producte de destí
turístic, i açò es resol, creim nosaltres, amb la gestió d’un recurs
propi, açò és, amb la titularitat, avui del Ministeri de Sanitat, i
amb la gestió de l’illa del port de Maó per la màxima institució
menorquina, el Consell de Menorca, a la qual li correspon,
segons l’Estatut d’Autonomia, l’execució de les competències
pròpies de cultura, patrimoni i turisme.

En aquest sentit, el nostre grup presenta aquesta proposta en
el Parlament perquè insti el Govern de l’Estat a transferir la
titularitat, la inversió i el finançament per a la gestió de l’illa de
Llatzaret pensant, sobretot, en aquest interès no només de
gaudiment dels menorquins sinó també d’un producte més dins
la nostra oferta turística menorquina.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions que es farà de major a menor tret del grup al qual
pertany el president del Govern el qual intervendrà en darrer
lloc, d’acord amb l’article 80 del Reglament d’aquest parlament.

Així pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Diputat Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que
donarem suport a aquesta proposta, mai del món no ens
oposarem que dues institucions s’asseguin a una mateixa taula
i, per tant, puguin treballar i marcar un camí de manera
conjunta. Sembla que és la cosa més bàsica i en aquest sentit,
per tant, el plantejament que fa el PSM-Més per Menorca
comptarà amb el nostre suport, insistesc en aquesta idea.

A partir d’aquí a mi m’agradaria fer algunes reflexions,
primer de tot, perquè aquesta qüestió, aquesta batalla, anava a
dir, no és nova d’ara, però realment ja estam dins una polèmica
que té diverses legislatures de recorregut i que sabem que
malauradament no s’ha aconseguit tot allò que volíem. Els
plantejaments que hi havia hagut fins ara sempre havien estat
uns plantejaments molt fixats, per una banda, des de Menorca
es reclamava la gestió directa i la titularitat d’aquest espai, jo
crec que amb tota la raó del món, i, per altra banda, el Ministeri
defensava la seva titularitat i per tant el dret a dir que no i a
seguir gaudint d’aquest espai. Se’ns va dur, durant molt de
temps, a tenir posicionaments molt enfrontats i a les dificultats
de fer passes cap endavant.

En un moment determinat es va decidir en certa manera que
hi havia un poc una estratègia, a veure ara de qui és la titularitat,
a veure de qui és la gestió, facem una cosa, vegem de quina
manera els menorquins i la gent que ens visita poden gaudir al
màxim d’aquesta instalAlació i puguem veure amb quines
activitats. I, en aquest sentit, es va començar a treballar i es va
trencar aquest conveni que explicava ara el Sr. Martí. Va ser un
cert exercici de pragmatisme, un conveni, un acord entre l’Estat
i el Consell Insular de Menorca, que permetia no només les
visites guiades, que aquesta era una reclamació molt clara, sinó
que permetia també, que permet, celebracions d’esdeveniments

culturals, educatius i que, a més, obre la porta a desenvolupar
moltes altres més actuacions.

Què és important tenint en compte que ara tenim un marc
jurídic que és aquest conveni? Demanar al Consell de Menorca
que actualitzi, que s’esforci, que posi imaginativa per treure el
màxim de suc a aquest conveni que en aquests moments tenim.

Aquest conveni, insistesc, és l’objectiu final? No, ha de ser
una passa. Quina reflexió fa el Grup Socialista? Que mentre ens
asseiem a aquesta taula, insistesc, em sembla una reflexió o un
plantejament absolutament sensat i al qual donarem suport, que
mentrestant demanam també al Consell de Menorca aquesta
idea de treure el màxim de profit a aquest conveni que tenim i
que no es pot limitar només a una visita guiada una vegada cada
setmana en època d’estiu. Hi ha molt més de joc en aquest
sentit.

Per tant, amb aquest plantejament a consciència que
l’objectiu final és un equipament públic gestionat des de
Menorca pensant en els interessos dels menorquins, que hi ha
passes intermèdies que no les hem de rebutjar, les hem de
valorar d’una forma positiva, nosaltres donarem suport a
aquesta proposta d’instar el Govern central perquè el Govern
central i el Consell de Menorca s’asseguin a la mateixa taula i
fixin un calendari de feina amb l’objectiu final que pugui ser la
transferència al Consell de Menorca del Llatzaret.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz, per
un temps de deu minuts.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Respecto de la proposición
no de ley presentada por el PSM, me gustaría decir que nuestro
grupo parlamentario está a favor, como no podía ser de otra
manera, de que los menorquines y visitantes puedan disfrutar de
la isla de Lazareto. Como muestra de ello el Partido Popular, el
Grupo Popular en el Consell Insular de Menorca, en el año
2006, cuando gobernaba el Partido Socialista y el PSM, propuso
que el Lazareto se convirtiese en un parador nacional y dicha
iniciativa, como todos ustedes sabrán, se aprobó por unanimidad
del Pleno del consell. Pero, a fechas de ahora, cinco años más
tarde, Turespaña o sea el Gobierno central, no ha dicho nada, es
más, ha pasado olímpicamente de la petición de lo que le decía
el Gobierno de Menorca, el Consell Insular de Menorca.

En mayo del 2010, el Grupo Popular del consell insular, en
este caso en la oposición, propuso que el Lazareto fuese abierto
al público en general y en ese mismo verano no se hizo. Fue
luego, en marzo, como antes detallaba el Sr. Martí, cuando se
firmó un convenio, y no ha sido posible aplicarlo hasta que ha
llegado un gobierno del Partido Popular que una de las primera
medidas que adoptó este verano fue organizar visitas abiertas en
la isla de Lazareto cumpliendo con el convenio de colaboración
que antes hemos mencionado.
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Por lo tanto, queda más que demostrado que nuestro grupo
político siempre ha defendido el espíritu de la proposición no de
ley que hoy debatimos, que presenta el Sr. Nel Martí. Ahora
bien, no estamos de acuerdo en su propuesta de instar al
Gobierno central para que se constituya en un plazo de seis
meses una comisión entre Gobierno central y Consell Insular de
Menorca para que la titularidad de la isla de Lazareto sea
transferida al consell insular. Como bien se explicó en el consell
insular hace cuestión de un mes o de dos meses, se debatió esta
misma propuesta, creemos que no es el momento y en el fondo
estoy convencido de que usted, y espero que también el Partido
Socialista, lo entienda y si no, creo que con la situación que
tenemos lo deberían entender perfectamente. Creemos que no
es el momento por la situación económica por la que atraviesan
las administraciones públicas y hace que los gobiernos actuales
sean más prudentes, realistas y responsables en las peticiones
que se formulan a otras administraciones. 

Estamos totalmente de acuerdo, como he comentado antes,
de que el Consell Insular de Menorca trabaje en colaboración
con el Gobierno central para conseguir nuevos usos en la isla de
Lazareto, de la misma manera que se ha realizado un convenio
de visitas, puesto en marcha este verano con un gobierno del
Partido Popular. También es cierto que hoy aquí nos
encontramos en un debate con la intervención del que fue
presidente del Consell Insular de Menorca y con la intervención
que presenta la propuesta de una persona que fue el conseller de
Educación del Consell Insular de Menorca. Yo, la verdad,
durante todo ese tiempo no he escuchado esta reivindicación, y
esta fortaleza de pedir ahora que la gestión del Lazareto sea
transferida hacia el Consell Insular de Menorca. Ustedes
estuvieron doce años y ha habido ocho años de Gobierno central
del Partido Socialista, mejor sintonía política imposible, y que
yo sepa esta propuesta, este espíritu de la propuesta, en la que
nosotros estamos de acuerdo -pero en el contenido, por lo que
expresa no-, ustedes, yo que sepa, de esto nada de nada, lo que
me hace pensar es que más bien es una propuesta oportunista
que surgió a raíz de lo que fue un bum mediático el hecho que
la Sra. Ministra Leire Pajín hiciese sus vacaciones este verano
pasado en el Lazareto, más que una propuesta realista en el
momento en que nos encontramos.

Por lo tanto, sí al espíritu de la propuesta aunque, insisto,
creo que es más una cuestión oportunista, pero entenderá que no
es el momento más adecuado fruto de la situación económica
por la cual atravesamos y la deuda que han dejado ustedes allá
donde están, en el Consell Insular de Menorca, en el Gobierno
autonómico y yo, como concejal que también soy del
Ayuntamiento de Maó, también podríamos hablar. 

Somos partidarios de que se siga trabajando en el diálogo
con el Gobierno central para ir progresando en los usos de la
isla de Lazareto, se ha avanzado y hay que seguir avanzando,
pero, como le he dicho anteriormente, hay que ser mucho más
prudentes y realistas con lo que se pide y mucho más en este
momento. Por todo esto nuestro grupo votará en contra.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions el grup proposant?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, com s’ha dit
aquest és un tema que afecta diverses legislatures, afecta, per
tant, diferents partits i, per tant, crec que tirar pilotes fora i fer
pagar les culpes a aquells o a aquells altres és absolutament
inútil perquè si miréssim l’hemeroteca hi hauria responsabilitat
absolutament compartida.

És cert que en un moment determinat se signa un conveni i
aquest conveni s’executa en el moment de transició de dos
governs en el consell insular, però, el cert és que hi ha un
conveni i un conveni que permet als menorquins visitar una illa
que, permetin-me que ho digui així, és seva i que els ha costat
moltíssim poder-la gaudir amb una simple estada, visita, i també
un conveni que permet als nostres visitants també gaudir
d’aquest illot dins el port de Maó. 

El conveni és una passa, però, com també es deia, no pot ser
l’objectiu, en absolut. El conveni no pot ser un conveni de
quarantenes. Sembla que parlam del mateix Llatzaret que la
història el va reservar com a funció. L’objectiu ha de ser molt
clar, és una illa que no només ha de poder ser visitada pels
nostres menorquins sinó que ha de ser un element que sumi a la
nostra principal indústria que és la turística. 

Per tant, ja està bé de dir que tot suposa un cost, tot suposa
un restar, no és cert. Nosaltres demanam que l’illa de Llatzaret
sumi a aquesta indústria turística que ens ha de treure de la crisi.
Demanam clarament açò. I, és cert que tal vegada la
contundència amb què s’han fet les peticions no havien estat tan
clares i no havien tengut tant de ressò com ara, gràcies a una
polèmica, que a mi m’agradaria posar damunt la taula, qui va
convertir en polèmica la visita de la ministra Leire Pajín?
Gràcies a aquesta polèmica jo crec que els menorquins varen
prendre consciència que hi havia coses que eren insuficients,
que el conveni era necessari, però era insuficient i que ja era
hora que els menorquins poguessin gestionar un dels nostres
illots, tan senzill com açò, un dels nostres illots, que és sense
cap dubte un recurs important, molt important, per a la nostra
illa perquè vivim del turisme. Ho hem dit, ho hem repetim mil
vegades, cercam coses a vendre i per convertir el nostre destí
d’una forma atractiva i donar-li elements que el facin atractiu,
però, en canvi, renunciam a un d’aquests elements atractiu,
important i que té molta història. A través de Llatzaret es pot
explicar la història, molta de la història de la nostra illa, de
Menorca. 
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Per tant, lament que no hi hagi suport, tot i que es digui que
sí, que no és el moment, però lament que no hi hagi el suport a
aquesta iniciativa per part del Partit Popular perquè estic
convençut que som en una mala època, és cert, però a qualque
moment haurem de començar a fer propostes en positiu. Ja està
bé de dir no perquè no és el moment, ja està bé de dir no perquè
no tenim recursos, ja està bé de dir no perquè estam en dèficit,
en deute. Val, quina proposta feim idò per sortir d’aquesta
situació? Aquesta era una proposta en positiu per començar, per
afegir, per sumar, per sortir d’aquesta situació i perquè Menorca
sigui Menorca amb tots els seus illots, amb un illot que té un
gran valor paisatgístic i un gran valor històric. 

Sí vull agrair el suport a aquesta proposta del Partit
Socialista, del diputat Sr. Marc Pons, crec que coincidim en
l’interès i en la voluntat de fer passes cap aquest objectiu tot i
que jo també pensava que el conveni ha estat una passa, però jo
també crec que no ha estat la passa, no pot ser la passa
definitiva. Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara a la votació de la
Proposició no de llei 1934/11. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no hi ha.

Així, doncs, 9 vots en contra, 5 a favor. Queda rebutjada la
Proposició no de llei 1934/2011.

Ens correspon, ara, passar al punt tercer de l’ordre del dia.
Canviam de presidència.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

III.1) Compareixença del delegat del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre la intervenció policial
succeïda el passat vespre del 4 de juliol del 2011 als carrers
de Palma (escrit RGE núm. 1907/11, presentat pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca).

III.2) Compareixença del delegat del Govern a les Illes
Balears, per tal d'informar sobre els incidents succeïts el
passat mes d'agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i
els altercats posteriors (escrit RGE núm. 2920/11, presentat
pel Grup Parlamentari Popular).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al tercer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença del delegat del Govern de les
Illes Balears per tal d’informar sobre els assumptes següents:
primer, la intervenció policial succeïda el passat vespre 4 de
juliol de 2011 als carrers de Palma, escrit RGE núm. 1907/11,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca; i, segon, els incidents succeïts el passat mes
d’agost a la barriada de Son Gotleu de Palma i els altercats

posteriors, escrit RGE núm. 2920/11, presentat pel Grup
Parlamentari Popular.

Aquesta presidència els vol informar que en data de dimarts
26 d’octubre el delegat del Govern, Sr. Ramon Socias i Puig, ha
remès l’escrit RGE núm. 4884/11 al president del Parlament
mitjançant el qual li comunica el següent: "Amb relació al seu
escrit de data 21 en què ens comunica la inclusió de la meva
compareixença a la Comissió d’Assumptes Institucionals i
Generals he de comunicar-li que no assistiré a aquest acte del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb la meva tradicional
i coneguda posició que ve mantenint aquesta delegació del
Govern pel que fa a les convocatòries de la institució que vostè
presideix."

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