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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió. I deman si es produeixen substitucions.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Francisco Mercadal.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Lluís Maicas substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. L’ordre del dia consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4612/11 i 165/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4612/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a delegació
territorial del Govern de les Illes Balears a Formentera.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 4612/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera, té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Pilar Costa per
un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una proposició no de llei
que el meu grup va presentar en el seu dia precisament per
mostrar el nostre rebuig i demanar al Govern que retiri l’acord
del Consell de Govern del passat 14 d’octubre pel qual s’aprovà
iniciar els tràmits per a la creació d’una delegació territorial del
Govern de les Illes Balears a l’illa de Formentera.

Com diu la mateixa exposició de motius de la proposició no
de llei es fa del tot incomprensible que a aquestes alçades, quan
des de la reforma de l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007
precisament el que es fa és la creació del Consell de Formentera
per aquesta doble insularitat, etc., el Govern acordi crear una
delegació territorial del mateix govern a Formentera. També és
incomprensible que només ho faci en aquesta illa. 

A ningú no se li escapa que l’única motivació d’aquest
projecte de decret de creació de la delegació del Govern a
Formentera és una motivació únicament política i partidista del
partit que governa a les Illes Balears, és a dir, del Partit Popular.
Llegint detingudament aquest decret llei, perdó, aquest projecte
de decret, es veu, en primer lloc, que no hi ha cap tipus de
motivació; en segon llocs, les funcions que s’atribueixen a
aquesta delegació territorial del Govern a les Illes és del tot
injustificable i en alguns casos, a més, suposen duplicitats en
algunes funcions que ja té atribuït el mateix consell de
Formentera, com per exemple a l’article 2.1 apartat e), que es
diu que una de les funcions d’aquesta delegació serà rebre i
donar curs als documents que li presentin adreçats a
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
és a dir, de fer de finestreta única. Aquesta finestreta existeix fa

més de deu anys a Formentera, i a més amb la creació del
mateix consell de Formentera ja es compleixen aquestes
funcions.

Per altra banda hem de dir que la principal institució
d’aquesta illa, de Formentera, és a dir, el Consell de
Formentera, ha alAlegat de forma contundent en contra de la
creació d’aquesta delegació territorial del Govern a Formentera.
Per tant la pregunta és: si la principal institució de Formentera,
com és el consell, està en contra d’aquesta delegació, quin sentit
té seguir endavant? 

Com dic no és la primera vegada que el Partit Popular, quan
governa, i concretament a l’illa de Formentera, intenta
subterfugis per aconseguir en aquest cas, diríem, beneficis
electorals de les seves polítiques a l’illa de Formentera. En
tenim clamorosos exemples, com va ser la primera legislatura
del president Matas, amb el sonat cas Formentera, un cas que va
arribar als tribunals per intentar doblegar la voluntat dels
ciutadans de l’illa de Formentera. En el segon govern del Sr.
Matas vàrem veure com el Partit Popular a l’única illa en què no
governava, que era l’illa de Menorca, en aquell cas es va dedicar
a fer delegacions de diferents conselleries, només a l’illa de
Menorca perquè era l’única illa on governaven els progressistes.
En canvi en aquells moments, al Partit Popular, no li va semblar
oportú fer cap tipus de delegació ni a Eivissa, ni tampoc a l’illa
de Formentera.

Amb això el que volem dir és que està clar que no existeix
cap tipus d’oportunitat ni de justificació d’aquest projecte de
decret, de creació de la delegació territorial del Govern a les
Illes, i molt menys quan en aquests moments el Govern de les
Illes està fent retallades amb l’excusa de la crisi econòmica, que
evidentment existeix, però retallades tan significatives en
matèria de salut, d’educació, de serveis socials, i per altra banda
pretén crear un organisme absolutament innecessari, que si es
muntàs a dia d’avui en acabar la legislatura ens hauria costat, als
ciutadans d’aquestes illes, més d’1 milió d’euros, suposant que
l’únic que es creàs, o que els nomenaments que es fessin fossin
el delegat i una petita estructura administrativa, com dic del tot
injustificable. Per altra banda, si en aquests moments la crisi
econòmica fa que retallem serveis bàsics, quina justificació té
la creació d’aquesta delegació?

I per últim he de dir també que ens preocupen especialment,
encara que sigui, podríem dir, un dany colAlateral, les notícies
aparegudes -avui ho tornen a fer- als mitjans de les Illes, que
una de les possibilitats d’ubicació d’aquesta delegació territorial
del Govern a Formentera siguin les instalAlacions que l’anterior
legislatura es van deixar enllestides en el Servei d’Ocupació,
unes noves instalAlacions del SOIB. És a dir, el Partit Popular -a
no ser que aquí se’m desmenteixi- sembla ser que pretén
substituir les instalAlacions del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, per a les persones que així ho necessiten a l’illa de
Formentera, per un servei absolutament polític, partidista,
d’ocupació d’algun càrrec, en aquest cas del Partit Popular a
l’illa de Formentera.
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Per tot això el nostre grup, el Grup Parlamentari Socialista,
demana al Govern la retirada d’aquest decret, entre altres coses
perquè pot arribar a envair competències del mateix consell de
Formentera; el que sí fa és duplicar algunes de les funcions del
mateix consell de Formentera, com bé es recull a les
alAlegacions que ha presentat aquest consell davant la
Conselleria de Presidència, són claríssimes quan es llegeixen les
funcions que se li atribueixen, en aquest decret, a la delegació
a Formentera, que és absolutament injustificable i innecessària.
I, per últim, les actuals condicions econòmiques, que veim que
cada dia fan que tenguem greus problemes en els serveis
sanitaris, en educació..., fan encara més incomprensible que el
Govern s’hagi entestat a seguir endavant amb aquesta delegació
a l’illa de Formentera que, com dic, de forma incomprensible,
i casualment l’única illa governada pels progressistes, una
vegada més és allí on posa el Partit Popular el seu ull, o en
aquest cas la seva delegació, com ja va fer fa dues legislatures
el Partit Popular del Sr. Matas amb l’illa de Menorca.

Per tot això demanam la retirada d’aquest projecte de decret,
demanam que es demani, en aquest cas, al Govern de les Illes
que retiri el decret.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions de major a
menor, tret del grup al qual pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
que ningú no ho dubti: la decisió del govern del Partit Popular
d’instaurar la figura de la delegació territorial del Govern de les
Illes a Formentera és políticament, èticament i estèticament
reprovable, i he dit, sí, estèticament reprovable, és allò que si un
fos al carrer diria “és un fet molt lleig”, i ho és per molts de
motius que ara intentaré explicar.

Primer, no és un proposta prevista al programa electoral del
Partit Popular de Balears i molt menys de Formentera, on no va
obtenir la majoria suficient per formar govern. Per tant no és
una proposta elegida pels ciutadans. Segons la lògica de la
inexcusable literalitat programàtica del Partit Popular el Govern
fa allò que té escrit al seu programa electoral, perquè el
programa és la carta de decisions que ha legitimat una majoria
relativa de ciutadans amb la seva majoria absoluta de vots, un
programa que ja es coneix com a “programa a la carta”: açò sí
i açò no segons convengui. Apujar impostos no, però sí; no diu
res de la modificació de la Llei de normalització lingüística,
però sí; no diu res d’una delegació del Govern a Formentera,
però sí. Tant se val, la majoria absoluta ho permet tot.

En segon lloc, la delegació de govern no només no forma
part dels compromisos del Partit Popular sinó que, a més, forma
part d’allò contrari al que professava. El discurs i la promesa
parlaven d’austeritat, i fins i tot de reducció de l’administració
utilitzant el concepte d’administració única. Idò no,
administració única sí allà on governa el Partit Popular, però on
no és així, governació civil. Com saben vostès la figura del
governador civil era -he dit era- l’autoritat política designada pel
Govern central per exercir el control de les seves províncies, per
tant genera costos innecessaris, no genera beneficis socials, i
comunica desconfiança i menyspreu pel Govern de Formentera,
perquè per molt que li costi assumir-ho, el govern de
Formentera no és del Partit Popular.

En tercer lloc, i sí, hi ha menyspreu, ho he dit abans, sense
cap connotació innecessària. És un menyspreu al govern de
l’illa i a la població de Formentera quan aquesta decisió es pren
sense el diàleg, sense l’acord i sense la coordinació entre
ambdues institucions de la comunitat autònoma, entre el govern
de Palma i el govern de Formentera. El Govern balear oblida dia
sí i dia també que aquesta comunitat autònoma de les Illes
Balears, articulada a través de l’Estatut del 2007, està formada
per un govern executiu balear i quatre governs executius
insulars, amb funcions i competències ben delimitades que cal
respectar i comunicar a través de la colAlaboració i el respecte
institucional. O, dit d’una altra manera, en pro de
l’administració única, de l’austeritat, del bon govern,
l’administració insular ha de ser l’administració de referència de
l’administració central i, lògicament, l’administració
autonòmica. Aquestes s’han de relacionar de forma general amb
els administrats a través dels consells insulars, i els governs
estatal i autonòmic s’han de parlar cara a cara amb els governs
insulars, sense intermediaris ni delegacions.

I en quart lloc i finalment, senyors i senyores diputats,
parlaré des de l’experiència de Menorca de quatre anys, 2003-
2007, amb el govern balear del Partit Popular, del conegudíssim
Sr. Matas, conegut, per cert, per fets gens nobles i gens austers,
amb un govern menorquí progressista del Partit Socialista i del
PSM. Van ser quatre anys de governadors civils onsevulla;
repassem la llista: tretze caps de gabinet a Menorca de cada una
de les conselleries, tretze cap de gabinet!; nou comissaris
polítics: delegat de Turisme, delegat de SEMILLA, etc., etc.; i
el darrer delegat, que és portaveu del Govern de les Illes Balears
a Menorca, el portaveu del Govern de les Illes Balears a
Menorca! Van ser nou comissaris o coordinadors del govern
autonòmic a l’illa de Menorca; tenien el mateix nombre de
delegats de Jaume Matas que conselleries hi havia en el govern
insular del Consell de Menorca. Bé, idò, la majoria d’aquests
delegats avui formen part del govern Bauzá. Aquesta era
l’estratègia dissenyada pel Sr. Matas per mirar de conquerir
Menorca a les properes eleccions: establint un govern paralAlel
a la nostra illa, intentant tapar els resultats de la feina del govern
legítim de Menorca, que és el consell insular, boicotejant la seva
representativitat davant la ciutadania de l’illa, i exercint un
marcatge constant i obsessiu davant la societat menorquina.
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Quants delegats hi havia a Eivissa, llavors? Cap. Qui
governava el Consell d’Eivissa? El Partit Popular. Casualitat?
No, prepotència i abús de poder, sí, mal ús i abús de poder. Així
va actuar el Sr. Matas i així actua el Partit Popular avui:
novament aquest cas a Formentera.

Per açò, com ja he dit al començament, suport a la iniciativa,
com no podia ser d’una altra manera, de derogar l’acord del
Consell de Govern de creació de la figura del delegat de govern
del Partit Popular a Formentera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular, Sr. Jerez té
deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquest
diputat pren la paraula per prendre posició en relació amb
aquesta qüestió i defensar quina és la posició del grup
parlamentari sobre la delegació del govern a Formentera, i ho fa
tenint pràcticament la certesa i la convicció que la resposta ja
s’havia donat i els grups parlamentaris de l’oposició tenien
perfectament clar el perquè es crea precisament aquesta
delegació, i veig que no ho tenen mica clar, però en qualsevol
cas no tenc cap problema a repetir una vegada més, per si no els
queden clars, els arguments que en aquesta cambra ja s’han
reiterat més d’una vegada en relació amb aquesta precisa
qüestió, que són perfectament coincidents amb els del Govern
de les Illes Balears, com no podria ser d’altra manera, i també
amb el president d’aquesta comunitat autònoma, José Ramón
Bauzá.

Per tant he d’insistir en el mateix. En primer lloc aquesta
delegació no té altra motivació ni té altra finalitat que millorar
la qualitat del servei i l’atenció als residents a l’illa de
Formentera, a més de procurar i intentar atorgar més agilitat i
centralitzar les competències del Govern en aquesta precisa illa.
En segon lloc, per una qüestió, i aquí s’ha dit, de doble
insularitat: els residents de Formentera -això és una qüestió que
no és necessari reconèixer en aquesta cambra- són més
dependents que la resta de ciutadans de les Illes Balears per una
qüestió, precisament, de doble insularitat, motiu més que
suficient per impulsar aquesta delegació. Per tant aquesta
delegació el que farà és que es gestionin directament i en
primera persona les qüestions que afecten les competències del
Govern a Formentera en relació amb els seus residents, que
pateixen, com dic, aquesta insularitat. 

I entenc que distints conceptes han de tenir vostès de mi, el
seu grup del nostre, del que és la insularitat, la doble insularitat,
i el que això reporta i el que això significa. S’ha parlat molt
d’aquesta qüestió, massa, d’aquesta qüestió, com si el Govern
de les Illes Balears estigués fent una cosa absolutament
extraordinari, quan l’únic que fa és limitar-se a provocar una
qüestió absolutament normal. Com és possible que el Govern de
les Illes Balears dins el seu propi territori no exerceixi les seves
competències allà on estimi oportú?, què els molesta, d’això?,
què els fa nosa, a vostès, d’això, quan això hauria de ser
absolutament normal i no provocar cap tipus de debat polític?;

a no ser que vostès vulguin fer d’això, efectivament, que ho
estan fent, un debat estrictament, estrictament polític.

Diuen vostès que es creen duplicitats. Mirin, allà on no hi ha
res i es crea alguna cosa, mai no es pot produir una duplicitat.
Allà on no hi ha una representació del Govern de les Illes
Balears i s’instaura la representació del Govern de les Illes
Balears en el seu propi territori en defensa de les seves pròpies
competències, no es pot crear una duplicitat. S’ha dit que es
pretén anulAlar el Consell Insular de Formentera, quan tant una
institució com l’altra desenvolupen competències diferents.
Mirin, des del meu grup reconeixem l’autonomia dels consells
insulars, respectam l’autonomia d’aquests òrgans creats a les
diferents illes d’aquest arxipèlag. 

S’ha dit que no s’ha fet amb consens. Què els molesta, a
vostès? O és que, per posar un exemple, José Luís Rodríguez
Zapatero preguntava a Mariano Rajoy on Espanya havia de tenir
ambaixades?, o li demanava el consens per això? Mirin, crec
que hem d’estar a l’altura de les circumstàncies quan volem
emprar un determinat discurs polític que no encaixa dins allò
absolutament raonable.

I s’ha dit més, s’ha dit que volem tenir una representació no
institucional, sinó una representació política, que allí hi ha
precisament o hi destinam comissaris polítics, i això em provoca
una mirada retrospectiva, i em fa recordar aquelles persones que
durant quatre anys han estat destinades precisament a l’illa de
Formentera per representar un govern de les Illes Balears que
precisament no era un govern del Partit Popular. I vostès em
diuen que la intenció és crear comissaris polítics; bé, idò vostès
durant quatre anys a l’illa de Formentera varen crear una
veritable cadena multipreu, una cadena multipreu institucional,
a l’illa de Formentera amb moltíssimes franquícies. I per què
dic una cadena multipreu? Jo els ho diré, mirin: Hilario Ferrer,
48.000 euros; José Ramón Mateos, 48.000 euros; Víctor Tur,
48.000 euros, multipliquin això per quatre anys, facin comptes
i diguin-me vostès si això no supera amb creus la delegació que
en aquest moment el Govern de les Illes Balears per una qüestió
de doble insularitat i de representació institucional vol instaurar
a l’illa de Formentera. És molt fàcil venir aquí sense tenir
memòria, sense recordar el passat més recent... les comissaries
polítiques d’anteriors governs de les Illes Balears a l’illa de
Formentera. 

Per tant, nosaltres -com pot pensar i d’acord amb aquests
arguments- continuam defensant precisament la creació
d’aquesta delegació a l’illa de Formentera i m’agradaria que
preguntassin als ciutadans que tenen qüestions a resoldre amb
el Govern de les Illes Balears, qüestions en tramitació que tenen
a veure amb les competències pròpies del Govern de les Illes
Balears i són residents a Formentera si s’estimen més anar a
Eivissa per resoldre aquestes qüestions o si s’estimen més anar
a Mallorca per resoldre aquestes qüestions o si prefereixen que
a Formentera aquestes qüestions siguin definitivament resoltes.
Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions, Sra. Pilar Costa, cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, gràcies, Sr. President. Començaré pel final de la
intervenció del Sr. Diputat. 

Sr. Jerez, s’han de tenir molts pocs arguments polítics o ser
molt barroer políticament per posar els exemples que vostè ha
posat aquí i no dir quins càrrecs ocupaven. O és que, Sr. Jerez,
la Sra. Castro actual consellera de Salut del Govern de les Illes
Balears és una comissària política pel simple fet de ser
eivissenca? O és que el Sr. Vicent Marí que està a la Conselleria
d’Hisenda és un comissari polític perquè no és de Mallorca? És
que ha caigut vostè en la seva pròpia trampa perquè els
exemples que vostè ha posat de la passada legislatura eren
persones de Formentera que ocupaven alts càrrecs dins del
Govern de les Illes Balears. O és que cap formenterer pot
formar part del Govern de les Illes Balears, Sr. Jerez?

Vostè acaba de dir això, que qualsevol persona que sigui
d’una determinada illa serà un comissari polític, però és que no
parlam d’això en aquesta proposició no de llei, Sr. Jerez, i, per
molt que no li agradi, per primera vegada en la història el
Govern de les Illes Balears està creant una delegació territorial
del Govern de les Illes a l’illa de Formentera i només en aquesta
illa i no té res..., a no ser que vostè ara s’hagi tornar
independentista perquè m’acaba de posar l’exemple de les
ambaixades espanyoles del Sr. José Luís Rodríguez Zapatero a
l’estranger, però, vostè creu que això és comparable amb el fet
que dins les Illes Balears el mateix govern creï una delegació
territorial a una sola illa? A mi, sincerament, és que em sembla
ridícul. 

Una altra cosa, ha dit vostè, Sr. Jerez, que el Govern ha de
poder exercir les seves competències a l’illa de Formentera,
home!, per suposat, i què passa?, que no les exerceix a l’illa
d’Eivissa ni a l’illa de Menorca perquè allí no hi crea una
delegació, ni a l’illa de Menorca ni a l’illa d’Eivissa? És que ha
dit un enfilall de barbaritats polítiques i jurídiques que és que no
se sostenen enlloc, Sr. Jerez!

Per altra banda, li diré -i d’acord amb el mateix Estatut
d’Autonomia, per veure si li tenen una miqueta més de respecte,
entre altres coses perquè sí que el votaren- a l’Estatut
d’Autonomia, a la reforma de l’any 2007, l’article 80.2 de
l’Estatut d’Autonomia diu que el Govern de les Illes pot exercir
la gestió ordinària de les seves competències a través del
consells insulars i dels ajuntaments. 

Per tant, si el Govern, si l’actual govern del Sr. Bauzá, del
Partit Popular creu que hi ha coses que funcionen tan malament
a Formentera de les competències que són pròpies del Govern
de les Illes podria haver exercit la competència que li dóna
l’article 80.2 de l’Estatut d’Autonomia per delegar o colAlaborar
amb el Consell de Formentera. El que passa és que com que el
Consell de Formentera és d’un signe polític distint al Govern
del Sr. Bauzá vostès, amb aquest sectarisme polític que els
caracteritza, el que han fet ha estat en comptes de colAlaborar
amb el Consell de Formentera han optat per confrontar-se amb
el Consell de Formentera. A més, ja ho he dit abans, si no és la
primera vegada que passa. El que no entenc és com vostès
persisteixen en el mateix error. 

L’any 1999, cas Formentera, varen intentar inflar des del
Govern del Sr. Matas en cens electoral a Formentera amb
persones que vivien a l’Argentina que no sabien ni on era
Formentera. Resultat electoral del Partit Popular a Formentera:
varen perdre les eleccions. 

Legislatura 2003-2007, el company del PSM ja n’ha fet
menció, govern del Consell Insular de Menorca, progressista,
vostès varen fer infinitats de càrrecs de delegacions del Govern
a l’illa de Menorca. Resultat de les eleccions del 2007: el Partit
Popular va perdre les eleccions a Menorca.

Per tant, senyors del Partit Popular, vostès continuen amb
aquesta estratègia evidentment legítima, des del meu punt de
vista molt reprovable perquè -com deia- no només el mateix
Estatut d’Autonomia..., jo diria que fins i tot va en contra del
que estableix aquest decret. 

Quant al fet que vostè ha dit que no es donen duplicitats
d’actuacions, miri, li faré referència a una de les alAlegacions
que el mateix Consell de Formentera ha fet a aquest decret, pel
que fa a l’atenció al ciutadà i al Registre General d’Entrades de
documents de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears és que és una de les funcions que el Govern diu
que ha de tenir aquesta delegació territorial, idò bé, resulta que
aquest servei, el consell ja el presta en virtut d’un protocol
d’adhesió al Convenio Marco entre la Administración General
del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de
las Illes Balears, que es va signar en el mes de novembre de
l’any 2008. 

És a dir, és que ja fa molts d’anys que a Formentera existeix
una finestreta única per presentar documents a qualsevol
administració i la principal funció que vostès li atorguen és
aquesta.

Com dic, però, evidentment vostès no canviaran d’opinió
perquè l’única motivació és exclusivament política i partidista,
però en el temps de crisi econòmica que corre el fet que hagin
decidit probablement eliminar el Servei d’Ocupació, el SOIB,
a uns locals que estan per estrenar i que està pagant un lloguer
el Consell de Formentera al 50% amb el Govern de les Illes per
poder-hi instalAlar aquesta delegació del Govern a l’illa de
Formentera, com dic en els temps que corren de crisi
econòmica, que el Govern Bauzá decideixi gastar més d’1 milió
d’euros en aquesta delegació, ja em diran com ho expliquen no
només als ciutadans de Formentera, sinó al conjunt de ciutadans
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de les Illes Balears que veuen com es retallen els serveis en
salut pública, quan es veu que la sanitat pública ha deixat de ser
universal perquè per la crisi econòmica, segons diu el Govern,
deixen ja de prestar atenció a tots els ciutadans d’aquestes illes
o simplement que en determinades escoles o instituts s’estan
gelant en aquestes hores de fred perquè no tenen ni per pagar la
calefacció i mentre vostès, senyors del Partit Popular, han
decidit gastar o malbaratar més d’1 milió d’euros per crear una
delegació del Govern de les Illes Balears a l’illa de Formentera,
repetesc, l’única governada pels progressistes. Afortunadament,
però, els ciutadans d’aquestes illes i concretament els de
Formentera ja fa molt de temps que, les maniobres del Partit
Popular, les veuen de lluny.

Per cert, la doble insularitat de Formentera, precisament s’ha
vist compensada en l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007 amb
la creació d’aquest consell de Formentera, perquè una illa amb
poc més de 7.000 habitants i un sol ajuntament no tendria altra
justificació de tenir un consell insular si precisament no fos per
aquesta doble insularitat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
4612/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
4612/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 165/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reconstrucció dels
marges de la Serra de Tramuntana.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 165/12,, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
la construcció dels marges de la Serra de Tramuntana.

S’ha presentat una esmena a la proposició no de llei, per part
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, RGE núm. 839/12. 

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sr.
Lluís Maicas per un temps de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
tot i que pugui semblar una afirmació agosarada estiguin segurs
que després de nosaltres hi haurà vida. 

Potser altres hauran aconseguit diversificar la seva, la nostra
economia, tant de bo que ho puguin fer sense consumir territori,
tal vegada amb noves indústries tecnològiques que generin molt
valor afegit, però encara que així sigui, la qual cosa és
improbable si no hi invertim, si no ens hi esforçam, és
versemblant que continuarem vivint tots o una gran part del
turisme. No podrem ni voldrem prescindir-ne. D’aquí a 30, 40
o 50 anys, que semblen molt lluny, a mi m’ho semblava quan
era nin, però arriben, la gent vendrà per tot allò que haguem
estat capaços de protegir, de conservar, més que per allò que
haguem construït.

Construir és a l’abast de tothom, però tenir, sense pecar de
xovinisme, un patrimoni com el nostre és un privilegi, no
exclusiu, sens dubte, car altres també en gaudeixen, però sí que
és singular i especial.

El territori és, en una illa, un bé limitat i escàs. De com
l’administrem en depèn el futur i, atès que sens dubte després de
nosaltres hi haurà vida, no serà gens estèril que ens preocupem
de deixar als que han de venir un fragment de futur.

La Serra de Tramuntana és un espai patrimonial d’una
intensa emocional bellesa, no només d’una bellesa natural, sinó
d’una bellesa procedent de la intervenció de l’home. L’home, al
llarg dels segles, ha transmès a la Serra el seu caràcter i ho ha
fet mitjançant construccions respectuoses amb l’entorn, les
cases de possessió que aterrosses es confonen amb el paisatge
i també amb unes altres obres, l’objectiu de les quals era
guanyar pams de conreu d’olivar a la muntanya i ho feren en un
temps que per fer aquestes obres de pedra el jornal d’un home
valia poc. Només així s’entén la magnitud de la tasca dels
marges de la Serra, un obra que dóna, aquesta sí, valor afegit a
un paisatge extraordinari.

La Serra de Tramuntana va ser reconeguda l’any passat com
a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, sens dubte un
motiu d’orgull pel reconeixement que representa quant a la seva
conservació i la seva singularitat. 

Posseir-la, sentir-la nostra i propera potser ens allunya de
conèixer-la millor, però els turistes que la gaudeixen en parlen
emocionats, car és un espai que colpeix, que commou per la
seva màgia i per la seva magnificència. La nostra serra és un bé
patrimonial que, més enllà del seu reconeixement internacional,
no gens negligible, que ara ens situa en els mapes, cal conservar
per a les generacions que han de venir, atès que és un llegat
rebut de les generacions que ens han precedit. Nosaltres només
en som dipositaris i és la nostra obligació envers nosaltres
mateixos, però sobretot envers els que ens han de succeir, cedir-
los-ho igual o millor que no l’hem rebut.

Elaborar un pla ambiciós a mitjà i a llarg termini per a la
seva conservació i manteniment és essencial. Els nostres
recursos són sempre escassos per envestir una tasca de les
dimensions que requereix l’espai. La solució és mirar lluny i
engegar un projecte que ultrapassi aquest govern i els governs
que el succeiran.
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Un dels problemes de la nostra serra, no l’únic, car que la
pressió urbana d’alguns indrets podria arribar a ser-ho; un
problema dic és el manteniment dels marges que donen
personalitat al paisatge, un paisatge intervengut per la mà de
l’home, les parets de pedra, els marges s’esbaldreguen per
l’acció de l’aigua de pluja, pel temps i pocs són els propietaris,
si n’és el cas, que poden refer-les. El cost excedeix la seva
capacitat econòmica i encara més pensant que han esdevingut
finques, possessions, poc o gens productives, poc o gens
rendibles com a explotacions agràries. Tot això no obstant, feim
servir per la seva bellesa a les postals les imatges dels marges de
la Serra com a reclam publicitari i turístic.

Deixar que aquesta meravella es faci malbé serà la nostra
responsabilitat. Establir un programa d’ajudes, de colAlaboració,
d’actuació és urgent car el cost serà impossible d’assumir quan
les destrosses excedeixin la capacitat de reconstruir-los.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent proposició no de llei al Parlament amb aquests punts:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla d’actuacions a la Serra de
Tramuntana per tal de mantenir i promocionar aquest paratge
com a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comptar amb els ajuntaments en la redacció del Pla
d’actuació per a la Serra de Tramuntana.

Finalment, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a elaborar un programa d’ajudes de
colAlaboració d’actuació urgent per al manteniment dels marges
de la Serra de Tramuntana.” Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per defensar l’esmena RGE núm.
839/12 té la paraula l’Hble Sr. Nel Martí per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu, el nostre grup
comparteix totalment l’exposició de motius de la proposició no
de llei. El paisatge és sense cap dubte un dels continguts més
singulars, diferenciadors i de major valor afegit del nostre
producte turístic, però a més a més és una part essencial del ser
mallorquí, menorquí, eivissenc i formenterer i parlam de
paisatge, de medi ambient humanitzat. Conservar i cuidar el
nostre paisatge és contribuir a l’ecologia local i global per dir-
ho d’alguna manera, conservar i cuidar la identitat de cada illa
i potenciar el nostre motor econòmic.

El reconeixement per part de la UNESCO com a Patrimoni
de la Humanitat de la Serra de Tramuntana a Mallorca l’any
2010 o de la Reserva de Biosfera de Menorca l’any 1996 suposa
entre altres coses el compromís amb la gestió sostenible del
territori i dels recursos, el compromís amb la garantia de la
qualitat de vida, de la creació d’un nou marc per a les
generacions futures, un compromís amb la consolidació d’un
turisme cultural i natural i un compromís amb la bona gestió i
el respecte del capital més valuós: el paisatge, el seu paisatge.

Amb aquest compromís i aquesta voluntat sembla que hauria
de formar part de la lògica d’un govern promocionar aquests
objectius i contribuir-hi de múltiples maneres -amb plans
especials, amb finançament específic a consells, ajuntaments i
societat civil implicada, amb normes i adaptació de normes a
l’especial consideració, amb criteri positiu en convocatòria, etc.

La proposició no de llei proposa una d’aquestes iniciatives
centrada en els marges i ens sembla bé, em sembla positiva. Per
tant, el nostre grup li donarà suport. Només vull fer una
consideració que hem traduït en esmena i és la consideració que
la mateixa situació que l’exposada per la Serra de Tramuntana
és també aplicable a Menorca, que des de 1996 és Reserva de
Biosfera i mai, mai no ha tingut un suport econòmic ni general
ni específic ni especial per part del Govern de les Illes Balears
per promoure aquesta declaració.

Reconec que no m’agrada haver d’introduir l’esmena aquí,
en el context d’aquesta proposició no de llei, però tanmateix
tampoc no puc deixar passar aquesta iniciativa sense defensar
els interessos menorquins.

El contingut de l’esmena que propòs diu el següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a finançar un pla d’actuacions elaborat pel Consell
Insular de Menorca a favor de la declaració de Menorca Reserva
de la Biosfera de l’any 1996.”

En segon lloc: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a elaborar un programa d’ajudes de
colAlaboració i d’actuacions urgents per al manteniment de les
construccions de paret seca a l’illa de Menorca, declarada
Reserva de la Biosfera.” Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions del grups que
no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sr. Gabriel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. Sr. Maicas, en relació amb la seva
iniciativa  titulada Reconstrucció de marges de la Serra de
Tramuntana i on es demanen mesures d’actuació per part del
Govern de les Illes Balears pas a comentar els seus tres punts de
la proposició no de llei. 

Punt 1. Pla d’actuacions de la Serra de Tramuntana per al
manteniment i promoció. Encara que el Grup Parlamentari
Popular i l’equip de govern del Govern de les Illes Balears són
els primers interessats a impulsar tot tipus de mesura de
promoció d’aquest indret, us contestam que és el Consell de
Mallorca i no el Govern de les Illes Balears que s’encarrega de
la gestió d’aquesta figura i de la seva promoció cultural, i d’aquí
la campanya “Mou un dit per la Serra”, de l’anterior govern
insular que acabà en declaració de la UNESCO de forma
positiva. En aquest cas, jo li mostr el Cultural Landscape of the
Serra de Tramuntana proposed for inscription in the world
heritage list de la UNESCO on explicarà i ara veurà que
contempla quasi tots els punts que vostè ha presentat. Per cert,
dirigit per la Sra. Maria Lluïsa Dubón i Petrus, del Grup
Socialista, on es varen desenvolupar programes de comunicació
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i participació, programes de desenvolupament econòmic,
programes de divulgació, programes de patrimoni, programes
de gestió de visitants, etc.

No sé, Sr. Maicas, si aquesta PNL la planteja vostè en nom
del Grup Socialista, però si fos així demostra que no s’ha
informat del funcionament sobre la gestió, coordinació i quines
actuacions, manteniment i promoció ja estan aprovades i en ple
funcionament actualment, o algú del seu grup li ha ficat un gol.
Si fos així ja veu que no són de fiar, però he de dir que aquesta
PNL és amb una intenció que consideram lloable i molt
positiva. 

Miri, la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient i Territori
mitjançant l’ens públic Espai de Natura Balear, Decret 71/2006,
de 28 de juliol, de creació i organització del règim jurídic
d’aquest, s’encarregà de la gestió de l’espai natural protegit
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, però no de la Serra
de Tramuntana com a patrimoni de la UNESCO amb categoria
de paisatge cultural. També, en aquest sentit, li recoman que
miri la guia del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana de
Gaspar Valero, feta l’any 2011, on també trobarà molta
informació en aquest sentit. En conseqüència, en aquest punt el
nostre vot serà negatiu perquè és evident que no estava ben
plantejada ni ben enfocada la instància al Govern balear i sí
s’hauria d’haver enfocat cap al Consell Insular de Mallorca.

El punt número 2, comptar amb els ajuntaments per elaborar
un pla d’actuació de conservació i de manteniment, ja es troba
perfectament contemplat mitjançant el Pla d’ordenació de
recursos naturals, el conegut com a PORN, de la Serra de
Tramuntana, que compta amb el consens dels ajuntaments i de
les associacions proteccionistes. Fou aprovat pel Decret 19/2007
i publicat en el BOIB número 54 extraordinari d’11 d’abril de
2004. Espais de Natura és l’entitat que gestiona el PORN. Una
altra vegada demostra poca seriositat presentant aquesta petició
ja que si s’hagués informat no la demanaria. El nostre vot en
aquest segon punt és negatiu ja que és un tema contemplat i
vigent actualment.

El punt número 3, el programa d’ajudes econòmiques per al
manteniment de marges, al marge del pronunciament
competencial fet al punt primer, cal dir que el Govern de les
Illes Balears, mitjançant l’ens públic Espai de Natura Balear, ha
atorgat en diverses ocasions ajudes per a la rehabilitació dels
marges inclosos a l’àmbit del paratge natural de la Serra de
Tramuntana, àmbit coincident en part amb la Serra de
Tramuntana patrimoni de la humanitat. La rehabilitació dels
marges s’ha considerat com una actuació prioritària i s’ha
arribat a subvencionar fins a un màxim d’entre un 70 i un 85%
del cost de la inversió. A la convocatòria pública del 16 de maig
de 2007, per a la presentació de solAlicitud de subvenció per al
finançament de diverses inversions a l’espai de rellevància
ambiental a les Illes Balears, es varen subvencionar al paratge
de la Serra de Tramuntana un total de 1.600.000 euros, per
rehabilitar marges, 1.510.000 i per a parets de pedra en sec,
90.000 euros.

En la convocatòria pública de subvencions per al
finançament d’inversions als espais de rellevància ambiental de
les Illes Balears per als anys 2009 i 2010, BOIB número 160 de
31 d’octubre de 2009, s’ha subvencionat finalment al paratge de
la Serra de Tramuntana amb un total d’1.574.500 euros, per
rehabilitar marges 1.374.000 i per a parets de pedra en sec
300.500 euros. 

Actualment s’acaben de realitzar les visites de verificació de
l’execució de l’actuació per procedir al pagament final de les
subvencions de rehabilitació de marges i parets que s’han
executat durant l’any 2011. Al mateix temps, de forma anual el
Pla de Desenvolupament Rural 2007-2013 preveu en
convocatòria d’ajudes per al manteniment de marges, tant per a
agricultors professionals com a altres a títol parcial, com a
ajudes d’altres inversions, segons sigui el cas, les ajudes són
entre un 20 i un 40%. És a dir, està contemplat.

Tota ajuda és positiva i pot ser major, però la disponibilitat
pressupostària és la que és i s’espera una conjuntura millor per
poder augmentar les aportacions públiques a finalitats com
aquestes. Tot allò entenent que les prioritats en règim de
pagament de deutes pendents passa per atendre despeses socials
i sanitàries en primer lloc. Consideram que ha de ser negatiu el
nostre vot si no substituïm el terme “urgent”, en el seu punt, per
un altre com “en la mesura de la disponibilitat pressupostària”.
Si s’accepta llevar “urgent” i posar “en la mesura de la
disponibilitat pressupostària”, el nostre vot serà positiu en
aquest tercer punt.

Amb relació a l’esmena presentada pel PSM-
IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca dir que, igualment
que s’ha indicat en els punts anteriors, es considera que la
finalitat de l’esmena és del tot lloable i positiva per a l’illa de
Menorca i des del Govern de les Illes Balears rebrà tot el suport
que faci falta i més, però la disponibilitat pressupostària
limitada que actualment pateix el Govern de les Illes Balears
provoca que només es puguin atendre aquestes esmenes si
inclouen l’expressió “sempre d’acord amb la disponibilitat
pressupostària que permeti contemplar aquesta finalitat”. Si és
acceptat aquesta expressió per finalitzar el text als dos punts el
nostre vot serà positiu. En cas contrari, i molt a pesar nostre,
l’haurem de votar negativament.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT.

Moltes gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per
un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. Podem continuar? Gràcies.
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Per a fixació de la posició i assenyalar si s’accepta l’esmena
té la paraula el grup proposant. Sr. Lluís Maicas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Bé, primer, Sr. Nel Martí, moltes gràcies pel seu suport. Jo
l’únic que diria és que el tema que motiva aquestes esmenes
d’addició ..., tal vegada tenen una importància suficient com per
veure-les com a una proposició no de llei, però a mi no em
sembla malament que vagin dins aquesta tot i que veig
disminuir la seva importància perquè pareix que s’aprofita que
parlam del tema de la Serra de Tramuntana per ficar-hi un tema
igualment important, però distint. No crec que hi hagi
diferències d’importància entre una cosa i l’altra, fins i tot jo
diria que tal vegada a Eivissa tenguin algun cas semblant, no
d’un territori declarat, però sí d’unes determinades necessitats.

En segon lloc, m’agradaria contestar al Sr. Gabriel Martí del
Partit Popular. Sr. Martí, haurà de perdonar moltes de les meves
ignoràncies perquè jo no som un polític professional, he entrat
en política molt recentment i l’únic que -en pot estar ben segur-
em guia en aquest període de temps és si puc fer alguna
aportació al meu país, a la meva terra, i ja assumesc per avançat
que cometré errades, errors d’ignorància perquè no conec tot
allò que vostès coneixen perquè s’hi han pogut dedicar mentre
jo feia feina a l’empresa privada i m’hi guanyava les sopes.
M’ha de perdonar. 

Quant que algú em vulgui ficar un gol, sincerament no ho
crec, no tenc la percepció que ningú no em vulgui ficar cap gol
excepte vostè, tal vegada, excepte vostè, perquè, si no record
malament, vostè va venir ahir al meu escó del Parlament i em va
dir, nosaltres li votarem a favor aquest... vostè ho va dir,
nosaltres li votarem aquesta proposició no de llei si hi ha aquest
canvi. Això és el que vostè em va dir. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sí, bé, això... per tant, si algú em vol ficar un gol és vostè,
però l’accept també, jo estic avesat que em fiquin gols i els
accept amb resignació perquè pens en qui me’ls vol ficar i quan
faig la comparació, dic, no hi ha perquè preocupar-se, m’ha ficat
un gol, doncs bé, què hem de fer, paciència, no és una
preocupació especial que tengui ni em sent pitjor. Per la meva
feina a vegades em toca guanyar, a vegades em toca perdre,
però no tenc més mèrit quan guany que quan perd. Triomfar o
fracassar, vostè ho sap o ho hauria de saber, és una qüestió de
circumstàncies. 

Per tant, jo diria que, com que aquesta proposició no de llei
està feta des de la ignorància, però des de la bona fe, jo li diria
que no accept cap de les seves rectificacions i, per tant, hi votin
en contra i haurem fixat les nostres posicions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, passam a la votació, per separat? No? Vostè vol
votació per separat o conjunta?

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Complet.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

No, no, som jo.

EL SR. PRESIDENT.

Ha dit que la votació és conjunta, no separada.

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Sí, sí, la votació és conjunta. Sí, sí.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. MAICAS I SOCIAS:

Puc? Ho ha de dir la lletrada, però crec que puc fer la
votació conjunta. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Exacte.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la Proposició no de llei 165/12. 

Vots a favor? 5

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
165/12.

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

Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 10, de dia 8
de febrer del 2012.

- Pàg. 135.

Allà on diu: LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Ha de dir: LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:



150 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 15 de febrer del 2012 

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 11 / 15 de febrer del 2012 151

 



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


