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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Lourdes Bosch sustituye a Miguel Jerez.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Pilar Costa.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies.

L’ordre del dia consisteix en el debat de les proposicions no
de llei RGE núm. 903, 945 i 1188/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 903/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als
clústers.

Per defensar la proposició no de llei RGE núm. 903/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als clústers, té la
paraula l’Hble. Diputada Lourdes Aguiló, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. A la passada legislatura, i en
aplicació del Pla de ciència i tecnologia 2009-2012 es varen
establir un seguit d’objectius, tots vinculats a les competències
que es desenvolupaven a través de la Direcció General
d’Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del
Govern de les Illes Balears, competències que actualment
resideixen a la Vicepresidència, amb la idea de fomentar la
planificació i la coordinació dels sistemes de ciència, tecnologia
i innovació, és a dir, de tot allò que s’anomenen noves
tecnologies. I es varen detectar la conveniència i la necessitat
d’impulsar un seguit de sectors d’interès, la majoria relacionats
amb el sector serveis i més concretament amb el sector del
turisme, a través de la figura, de l'instrument dels clústers.

Actualment hi ha en funcionament a les Illes Balears sis
clústers. El clúster d’innovació tecnològica per al turisme, que
es coneix amb el nom de Balears-T, el clúster de tecnologies de
la informació i la comunicació aplicades al turisme,
TURISTEC, el clúster de l’activitat musical d’Eivissa,
IBIZAMUSICTOUR, el clúster audiovisual, el CLAD, el
clúster de biotecnologia, BIOIBAL, i l’agrupació tecnològica
del sector marítim, IDIMAR.

Els clústers neixen com una acció estratègica i com a
resposta a la necessitat de permetre la interacció entre empreses
i centres d’investigació i coneixement. Tota aquesta tasca es va
dur a terme en estreta colAlaboració amb la Universitat de les
Illes Balears, atesa la importància que tenia no només per
l’activitat econòmica sinó també per l’activitat de coneixement.

Els clústers són, en definitiva, concentracions d’empreses,
dins un àmbit geogràfic, empreses, institucions i universitats
que comparteixen l’interès per un sector econòmic i estratègic
concret. En el cas del es Illes Balears el sector econòmic
estratègic és evident, és el turisme, motor d’alguna manera de
la nostra economia.

Els clústers, per tant, serveixen per generar un seguit de
colAlaboracions, que permeten als seus membres abordar
projectes conjunts de tot tipus, des d’activitat de difusió i
foment del sector, fins a projectes d’I+D+I o la creació de
capacitats compartides. Les necessitats de l’existència dels
clústers avui en dia s’han fer paleses per les necessitats
justament de generar sinergies i impuls en la innovació, millora
de competitivitat, promoció d’un determinat sector, defensa
d’interessos conjunts. En definitiva, aquestes són les raons de
ser dels clústers, la base de la seva importància per a l’economia
d’una regió i sobretot també del seu creixement socioeconòmic.

La preocupació del Grup Socialista i el motiu d’aquesta
proposició no de llei, vénen determinats pel fet que a la
compareixença dels pressuposts el conseller d’Educació va
manifestar que s’havia de canviar la política de clústers, però no
va especificar en quin sentit. A més, el Govern ja ha manifestat
en diverses ocasions, que no vol instalAlar les empreses en el
sistema de la subvenció. 

Aquestes afirmacions preocupen especialment el Grup
Socialista perquè, a parer nostre, demostren el desconeixement
en la política i en la feina dels clústers. Per a nosaltres és
importantíssima la promoció de la xarxa del món empresarial.
No és possible que la política econòmica d’un govern se centri
únicament i exclusivament a fer retallades, a aplicar polítiques
d’estalvi o a aplicar polítiques de reducció del dèficit públic,
que, sent important, no pot ser l’única activitat governamental.
Necessitam polítiques de reactivació econòmica. Això no ho
deim nosaltres, és una demanda social que en aquest moment es
fa molt evident. No basta fer una llei d’emprenedors buida de
continguts, si després no s’aplica cap mesura de suport als
emprenedors, no només no s’apliquen, sinó que a sobre, les
poques que hi ha, encara es deixen de banda. 

És evident que la política de clústers serveix com a
promoció de la xarxa del món empresarial, serveix per a la
internacionalització d’aquesta xarxa empresarial regional de les
Illes Balears, serveix per impulsar la innovació, la investigació,
el desenvolupament tecnològic i la innovació, i aquesta també
és una necessitat que en aquest moment a les Illes Balears
tenim.
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Per als clústers allò que més importa són les noves
tecnologies, els nous desenvolupaments industrials, com són les
tecnologies de la informació i de la comunicació, també la
biotecnologia, i tot allò que d’alguna manera serveix per
conèixer el nivell de competitivitat i el desenvolupament
tecnològic d’una regió. L’associació de clústers empresarials
dóna una sèrie de beneficis, com visions colAlectives,
planificació, influència comuna, confiança, aprenentatge i, en
definitiva, productivitat, competitivitat, facilitat i rapidesa
d’accés, menor cost, major qualitat, oportunitats per a la
colAlaboració, etc.

No podem obviar el fet que el funcionament dels clústers a
les Illes Balears, fins i tot ha estat reconegut d’alguna manera
pel Govern de les Illes Balears, quan fa molts pocs dies es va
guardonar amb el Premi Ramon Llull qui havia estat president
de TURISTEC, el Sr. Mariano Sacristán. Però no basta, això no
serveix realment com a política econòmica per innovar i per
donar suport als emprenedors i als nostres empresaris.

Hem de recordar que una altra de les preocupacions que
també sorgeix i ja és al carrer, de fet em pareix que ahir es va
publicar una carta, d’un colAlectiu de científics preocupats pel
fet que en aquest moment està caient a les Illes Balears i arreu
d’Espanya en general, la inversió en I+D+I. La Unió Europea
també ha demanat que no es retalli en inversió en innovació.
Espanya és el tercer país d’Europa a la cua en inversió en
I+D+I. 

I és per tot això que des del Grup Socialista demanam i
esperam el suport de tots els grups en aquest sentit, que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
a continuar colAlaborant econòmicament amb els clústers
constituïts a les nostres illes, a fi que aquests puguin donar
suport a les empreses innovadores que s’agrupen al seu voltant.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posició. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Sr. Diputat Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Durant la passada legislatura es va engegar un pla
d’acció dissenyat específicament per promoure que sectors que
ho requerissin fessin els canvis estratègics i estructurals que els
ha de dur cap a l’èxit empresarial. Aquest pla té com eina
fonamental l’aplicació de la metodologia clúster, que es basa en
quatre requisits indispensables. Per una banda la realització d’un
diagnòstic del sector, un pla estratègic individual per a cada
empresa que en forma part, propostes de millora per al sector i
les empreses i suggeriments d’actuació dirigits a les
administracions públiques.

Aquests requisits només es poden dur a terme mitjançant la
participació activa de l’administració, que és qui ha
d’acompanyar les empreses en el camí de la competitivitat. I dic
acompanyar perquè aquest ha de ser el paper del Govern de les
Illes Balears, des del nostre punt de vista, dinamitzar els sectors
empresarials i acompanyar-los en informació i assessorament i
amb l’aportació econòmica, si cal, per dur a terme les anàlisis,
els diagnòstics i l'elaboració de mapes clúster. Sense aquesta
aportació difícilment els sectors empresarials de les illes, tan
malferits per la crisi, podran treure cap.

Tanmateix s’han de poder aplicar les propostes sorgides de
l’anàlisi del sector, pel que l’administració hauria de donar
facilitats a les empreses per fer els canvis que siguin necessaris,
en el camp de la recerca, en el finançament, en la reestructuració
dels sistemes, en la comercialització del producte, en la
internacionalització, etc. La metodologia clúster s’ha aplicat
amb èxit a les Illes Balears, no només en els sectors anomenats
explícitament a la proposició no de llei que avui es presenta,
sinó també a altres sectors com són els de moda, químic, de
fusteria i moble, per esmentar-ne alguns. 

Els sectors productius, no hi ha cap dubte, de les Illes
Balears només seran estratègics si poden aplicar estratègies que
els facin competitius. El nostre grup creu fermament amb la
força dels sectors empresarials de les Illes Balears i amb la
metodologia clúster com a eina adequada per dinamitzar-los.
Per açò creim imprescindible que el Govern mantengui el seu
compromís, també pressupostari, amb els diferents clústers de
les Illes Balears.

És per tot açò que el nostre grup donarà el seu vot decidit i
positiu a la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular Sr.
Francisco Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, President. En primer lloc, he de dir que
compartim amb els grups de l’oposició la importància dels
clústers, ara bé, s’ha de mesurar com es doten i el seu control.

Les ajudes als clústers es desglossen en dues formes de
dotar-les econòmicament. En primer lloc es doten amb una
quantia fixa i per altra banda amb una quantitat variable que
depèn de la consecució d’uns objectius. Aquests objectius
anuals haurien de mesurar quin és el retorn d’aquests doblers
invertits, quins llocs de feina generen les empreses que envolten
aquests clústers i quin és el nivell de presentació de projectes a
concursos d’innovació a les empreses que envolten els clústers.

Pensam que s’hauria de fer un seguiment trimestral, amb
seny, d’aquests objectius per part de l’administració, perquè el
nostre grup no està disposat que l'Administració o el Govern
doni doblers sense cap tipus de contraprestació ni control, com
una bicoca a les empreses que envolten aquests clústers. I aquí
m’aturaré, no faré més sang de com s’ha funcionat fins aquest
moment. No es tracta de retallar, però sí es tracta d’ajustar.
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Pensam per una altra banda que la innovació és una eina
fonamental per a la recuperació econòmica de la nostra
comunitat. Per tant, tota la feina que es fa des dels clústers és
important, molt més en aquests moments on és la iniciativa
privada la que ha de generar els llocs de feina que manquen a la
nostra comunitat.

Per tant, el nostre grup parlamentari doncs, donarà suport a
aquesta iniciativa, perquè el Govern continuï colAlaborant amb
els clústers i perquè s’exercitin els mecanismes de control per
veure quin és el rendiment dels doblers que s’inverteixen des de
l’administració. Pensam que els ciutadans que ens han votat a
tots, volen que puguem arribar a acords com el d’avui i no que
estiguem, com en moltes ocasions, en debats estèrils que no ens
duen enlloc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula? 

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament per agrair a tots els
grups parlamentaris el suport a la nostra iniciativa. Estam
d’acord amb allò que ha dit el Grup Popular, de la necessitat de
control de qualsevol subvenció. De fet, la Llei de subvencions
ja estableix que s’han d’adoptar mesures de control i és també
important conèixer els retorns que aquestes inversions tenen,
però el nostre grup decididament aposta per aquest tipus
d’actuacions, perquè entenem que són mesures que realment
serviran per a la reactivació econòmica d’aquest país i sobretot
per a la inversió en un sector tan important com és el turisme i
les noves tecnologies.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, aquesta presidència entén
que aquesta proposició no de llei queda aprovada per
unanimitat, la Proposició no de llei RGE núm. 903/12.

2) Proposició no de llei RGE núm. 945/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 945/12 del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a retirada de l’avantprojecte
de llei de modificació de la Llei de funció pública. Per tal de
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. “Decretar que la nostra llengua
no és necessària a ca nostra és propiciar la seva agonia, relegar-
la a pur destorb. Qui ho proposa és perquè no l’estima, no la
valora, fins i tot la menysprea. I açò no ho fan ni els pitjors
fills”. Són paraules del poeta Ponç Pons en un article recent,
publicat arran de la iniciativa del Partit Popular, del Govern, de
tirar endavant amb aquest avantprojecte que ha passat per
exposició pública.

El projecte de llei que modifica i que es proposa modificar
la Llei 3/2007 de funció pública, amb l’objectiu de convertir el
requisit de coneixement del català en un simple mèrit, du
incorporada la modificació d’articles fonamentals de la Llei
3/85, de normalització lingüística, i la derogació de varis decrets
que suprimeixen el principi fonamental que el català, com a
llengua pròpia de les Illes Balears, sigui també la llengua pròpia
de la seva administració.

Estam davant d’una proposta que ataca frontalment
l’oficialitat i la territorialitat del català, que buida de contingut
jurídic els preceptes estatutaris de llengua pròpia i oficial
negant-li la funció de llengua d’ús vehicular i de relació normal
en el seu territori. Ataca l’oficialitat del català en la mesura que
el seu coneixement deixa de ser obligatori en l’àmbit de
l’administració, perquè sense obligatorietat deixa d’haver-hi
oficialitat. L’oficialitat és la que dóna validesa als documents
oficials i legitima que qualsevol persona pugui adreçar-se en
aquella llengua i l’administració tengui l’obligació de respondre
en la mateixa llengua. Dit d’una altra manera, la llengua oficial
és la llengua obligatòria per als poders públics.

Tindrem així dues oficialitats desiguals, si tiren endavant les
intencions del Govern. Una és la catalana, la pròpia de les Illes
Balears, a la qual se li atorga el rang de sotsoficial, d’oficialitat
subsidiària. I això tindrà un efecte intern a l’administració molt
clar, el castellà passarà a ser la llengua vehicular a
l’administració, incomplint els mandats estatutaris que les
institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial
dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per
assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant a
drets dels ciutadans de les Illes Balears, perquè el coneixement
no s’assegura amb el mèrit ni amb l’ensenyament obligatori,
sinó amb el requisit. D’aquesta forma també s’incompleix el
mandat de l’article 14.3 de l’Estatut d’Autonomia, que els
ciutadans de les Illes Balears tindran el dret a dirigir-se a
l’administració de la comunitat autònoma en qualsevol de les
seves llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua
utilitzada -diu el text orgànic- a l’administració. I
l’administració no és només el servei d’atenció al públic, sinó
tota la maquinària interna de cada institució pública. 

Si no hi ha obligació de conèixer les dues llengües oficials
per part dels funcionaris i del personal laboral, com es poden
garantir els manaments estatutaris? Sí, és així. Si el català no és
obligatori i el castellà sí, el funcionament intern de
l’administració, la seva llengua vehicular i la seva llengua
preferent serà el castellà. O, si no, expliquin-me vostès com es
tramitarà qualsevol expedient administratiu que és com qui diu
tota la burocràcia interna d’una administració. En català no serà
possible, perquè bastarà que un dels funcionaris en la tramitació
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no conegui la llengua pròpia de les Illes, perquè no està obligat
a conèixer-la, perquè aquell expedient entri en conflicte i
paràlisi lingüístic. En castellà açò no pot passar, tots els
funcionaris estan obligats a conèixer aquesta llengua.

Així ho han entès també els juristes de les Illes Balears,
l’Associació de Juristes de les Illes Balears, quan afirmen arran
de la supressió d’aquesta capacitació com a requisit per a
l’accés a la funció pública i per a la promoció dels empleats
públics, mantenint en canvi en tot cas l’exigència de capacitació
idònia en l’altra llengua oficial, el castellà, arran d’aquesta
posició, aquest fet -diuen els juristes- entra en contradicció
directa amb l’estatus d’oficialitat atorgat fins ara a la llengua
catalana.

És evident per tant, que l’administració necessita d’una
llengua que funcioni com a llengua vehicular i articular els
mecanismes perquè siguin respectats els drets lingüístics
individuals dels catalanoparlants i dels castellanoparlants. I a
quina de les dues llengües oficials li correspon l’estatus de
vehicular el funcionament administratiu? Aquesta és la pregunta
i la resposta lògica, en qualsevol país normal, hauria de ser, la
llengua pròpia; sí, lògica, la mateixa lògica que s’aplica a
Madrid on la llengua pròpia, el castellà, és oficial, és obligatori,
és preferent, és exclusiu i és vehicular.

És aquí on es posa de manifest l’atac a la territorialitat del
català, a la consideració de la llengua catalana com a llengua
pròpia de les Illes Balears, perquè propi, que ve de propietat,
significa que és la llengua que caracteritza, que identifica les
nostres illes, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera i a Menorca,
significa que és propietat de tots i que tots l’hauríem de sentir
com a pròpia.

És per açò que afirmem que la proposta de modificació de
la Llei 3/2007, de funció pública, i de la Llei 3/1986, de
normalització lingüística, no compleix l’Estatut d’Autonomia
que expressa la voluntat dels ciutadans de les Illes i que avui és
llei. 

És per açò que no tenim cap dubte -i reiteram com ja ho hem
fet altres vegades- a demanar que qualsevol dels tres
avantprojectes presentats fins ara no continuï la seva tramitació,
no entri al Parlament per convertir-se en projecte de llei i sigui
tramitat com a tal, però facem una passa més enllà.

La tasca del Parlament no és interpretar la llei, sinó fer la llei
i fer-la complir i el que cal saber, per tant, és quina és la
voluntat política respecte de la llengua catalana pròpia i oficial
per fer que la llei s’ajusti a aquesta voluntat, quina és la voluntat
política del Govern, quin és l’estatus jurídic i social que volem
per a la llengua catalana, del jurídic ja n’he parlat, parlem ara
del social. Si la voluntat és fer que el castellà sigui la llengua
preferent, vehicular i a la llarga exclusiva de l’Administració ja
li dic jo, ja li confirmam que efectivament aquest és el camí, no
ho dubtin. 

Però si no és aquest, deixi que faci unes referències
sociolingüístiques: quin és la situació sociolingüística de la
nostra llengua? S’ho ha demanat el Partit Popular? S’ho ha
demanat el Govern per promoure una modificació legislativa
que desprotegeix i debilita l’ús social de la llengua catalana? Li
interessa saber el que diuen els sociolingüistes? 

Li ho diré, li diré què diuen els lingüistes. Diuen: “Les
dificultats que entrebanquen el català al procés de recuperació
són diverses, però cal destacar-ne dues: la intensitat del canvis
demogràfics i la regulació de l’oficialitat de la llengua catalana
que afavoreix la construcció d’un context social en què
legalment i de fet, el català ocupa un lloc secundari i
prescindible i és que no només un suïcida o un agnocida obviarà
una obvietat que és el català a les Illes es troba en una situació
de debilitat que la dificulta per funcionar com a llengua
normal”, i això ho sap tothom amb un poc de sensibilitat per la
ciència, pel rigor i per la cultura. 

Ho sap fins i tot el president de la Real Academia Española,
el Sr. José María Blecua, quan afirma que la llengua feble en els
territoris de parla catalana no és el castellà, sinó el català i és
que l’empirisme lingüístic és molt clar: una llengua funciona
quan amb l’ús i el coneixement és una llengua necessària. 

La modificació que pretén dur a terme el Govern de les Illes
Balears..., la llengua catalana és una llengua menys necessària
a l’Administració, però també al conjunt de la societat. Per tant,
és una llei que perjudica, que debilita i que arracona la llengua
pròpia d’aquesta comunitat autònoma.

En aquesta proposició no de llei, per tant, volem insistir i
demanar que el Parlament insti el Govern que aquest
avantprojecte que fins ara s’ha exposat no és l’avantprojecte que
necessita aquesta comunitat autònoma, no és l’avantprojecte que
necessita qualsevol procés de normalització lingüística i en tot
cas sí que és l’avantprojecte que necessita si l’objectiu és que el
català tengui menys fortalesa, sigui una llengua arraconada i
sigui una llengua secundària a l’Administració pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Cosme Bonet,
per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquest no és un debat nou,
és un debat al qual ens ha abocat el Govern amb aquesta
iniciativa legislativa de la qual parlam i és un debat
profundament ideològic.
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També afirmaria que no és un debat estèril en si, estèril és
voler dedicar esforços legislatius a una iniciativa de dubtosos
efectes positius per a la societat balear perquè l’únic que ha
aconseguit de moment és crear una profunda divisió i rompre un
consens que, com hem dit en altres ocasions, duia uns 30 anys
instalAlat a la nostra comunitat autònoma. 

Supòs que avui tornarem sentir que això és el compliment
d’un programa electoral o, com s’ha dit en altres aspectes quan
hem hagut de parlar del tema de la llengua, aplicar la realidad
de la calle o fins i tot encara altres arguments per ventura més
estranys o estrafolaris que ja s’han usat en aquest debat sobre el
català als diversos àmbits on ho hem pogut debatre al tema o a
la comissió que s’encarrega del seguiment de la televisió
pública o avui quan parlam de la Llei de funció pública que
modifica la Llei de normalització lingüística.

Avui aquest diputat no centrarà la seva intervenció al debat
legal o jurídic, que el diputat que m’ha precedit n’ha fet una
extensa exposició que crec que compartim completament, no?,
perquè també entenem que s’incompleix el mandat de l’Estatut
d’Autonomia i fins i tot es podria entendre que s’incompleix el
que diu al Constitució Espanyola. Ja s’han citat els articles 4 i
14 de l’Estatut d’Autonomia que pens que són els que és
directament incompleix aquest propòsit del Govern de les Illes
Balears.

El que succeeix és que aquest debat és profundament
ideològic, no és un debat que no tengui aquesta càrrega
ideològica, no és un debat que puguem dur-lo simplement al
terreny dels temes jurídics, de si es pot o no es pot fer,
naturalment, en aquest aspecte no ens posarem d’acord.
Nosaltres continuarem pensant que incompleixen l’Estatut,
continuarem pensant que rompen un consens històric,
continuarem pensant -com ha dit el Sr. Nel Martí- que
socialment afectarà a l’ús del català, naturalment, però és un
debat profundament ideològic perquè aquest és el plantejament
que ha fet el Govern no només en l’àmbit d’aquesta llei, sinó
amb una sèrie de iniciatives que qualificaríem d’una ofensiva
contra el català, contra la llengua pròpia d’aquestes illes i és per
això un debat ideològic, purament un debat ideològic d’aquest
nou Partit Popular. 

Dic nou, m’atrevesc a dir nou, perquè en el passat, primer
Alianza Popular i després el Partit Popular, amb dubtes
segurament, amb debat intern, varen donar suport tant a la Llei
de normalització lingüística de 1986 com la modificació de la
Llei de funció pública de 1996, així com impulsaren l’Estatut
d’Autonomia del 2007 al qual tan clarament als seus articles 4
i 14 ja citats es diu quina és l’obligació del Govern envers la
llengua pròpia, la llengua catalana que és la pròpia d’aquestes
illes.

Ara, en aquesta legislatura de la qual ja duim més de vuit
mesos, el plantejament és diferent, el plantejament del Partit
Popular vull dir. Retrocedeix per motius ideològics a
plantejaments de fa 30 anys, d’abans de 1983 quan ja es va
aconseguir un primer consens en l’elaboració de l’Estatut
d’Autonomia, un consens en el qual el principal actor de,
diguem, el centre dreta polític en aquell moment encara era la
UCD. Per tant, no podem dir que Alianza Popular fos... estàs
plenament dins aquest consens supòs, però sí que al 1986 queda

clar que amb la Llei de normalització lingüística sí que se
sumen a aquest consens entorn a l’ús del català.

Supòs -com he dit al principi- que sentirem arguments com
el del programa electoral, ja s’ha dit aquí que el Partit Popular
duia mesures com aquestes a un programa electoral que
consideren absolutament important, que va rebre un suport
majoritari de la ciutadania i explicat durant al campanya
electoral. 

Està molt bé l’argument, està molt bé que els partits polítics
compleixin el seu programa electoral, però tot el programa
electoral, totes les mesures que es presenten. És un argument
que cau quan parlam d’altres compromisos electorals,
segurament més importants o que més importen als ciutadans de
les Illes Balears com puguin ser les pujades d’impostos o que la
reforma laboral, en un altre àmbit, es va dir, des del Partit
Popular, que no abaratiria l’acomiadament i en realitat, fa tot el
contrari, però el tema lingüístic sí que el mantenen així com
deien al programa electoral perquè és una part fonamental de la
seva ideologia com a partit, per això és un debat ideològic.

En altres àmbits se’ns ha dit que aquesta ofensiva contra el
català és aplicar la realidad de la calle, la que s’ha d’imposar.
Ahir en teníem un exemple claríssim de tot el contrari. Palma de
Mallorca, el mateix batlle de Palma va admetre que Palma,
només Palma, és el nom més popular, la realidad de la calle,
entenem idò. En aquest cas, quan preveuen canvis de topònims
també dins aquest marc d’aquesta ofensiva com dèiem abans, no
aplicaran tampoc la realidad de la calle, almenys no serà la
realidad de la calle d’aquí, sinó la realidad de la calle Serrano
per ventura, però no dels carrers d’aquí.

Per tant, és un argument falAlaç, un cop més. L’única lògica,
imposar una determinada ideologia que s’expressa en aquest cas
amb l’arraconament de la llengua pròpia de les Illes que com ja
s’ha explicat anteriorment durà a una preeminència d’una altra
llengua.

Fins i tot -i acab amb això- hem sentit a dir que amb aquesta
ofensiva ideològica contra la llengua pròpia de les Illes Balears
es contribuirà que la nostra llengua sigui més estimada. Miri, en
això sí que li donarem la raó. Front a l’odi o al menyspreu per
la llengua pròpia que es reflecteix en mesures com les que
debatem avui, es provoca naturalment la indignació de la gent
que realment estima la llengua pròpia. No ens parlin novament
d’agitació social perquè saben que en tenen ganes,
s’equivocarien, no haurien entès res. 

Vostès han romput el consens lingüístic, senyors del Partit
Popular, el Govern ha romput el consens lingüístic que
imperava des de fa 30 anys i amb distints governs de distints
color polític. No els estranyi ara que la gent reaccioni
demostrant amb fets com la vaga de fam promoguda per Jubilats
per Mallorca que crec que hauria de fer reflexionar al Govern i
al Partit Popular i com a conseqüència retirar aquesta llei, que
efectivament no tendrà cap efecte positiu sobre la societat de les
Illes Balears.

En aquest sentit per suposat donarem suport en aquesta
proposició. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Sr. Fernando Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més tornam a
parlar del mateix tema. Miri, vull deixar clar que no hi ha odi
com diuen vostès, no hi ha cap ofensiva contra el català, no hi
ha res del que vostès esmenten en la defensa d’aquesta
proposició no de llei.

Tornam una setmana més a parlar sobre la reforma de la Llei
de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per la qual s’eliminarà el requisit del català per accedir a la
funció pública a la nostra comunitat autònoma. 

La veritat és que no vull repetir els arguments que en tantes
ocasions hem exposat des del Grup Parlamentari Popular pels
quals abordarem aquesta reforma ja que des del meu parer
estaríem, crec que avorrint els ciutadans d’aquestes illes els
quals ja varen tenir l’oportunitat d’expressar en els últims
comicis la seva postura sobre aquesta qüestió. Crec que tornar
una altra vegada a exposar el que ja hem exposat en aquesta
mateixa cambra parlamentària, en aquesta mateixa comissió, ho
va fer la setmana passada el conseller d’Administracions
Públiques, s’ha fet en una altra proposició no de llei que va
presentar el Grup Parlamentari Socialista en els mateixos
termes, s’ha fet en reiterades ocasions, en definitiva no hi tenim
cap problema, però sí que crec que és redundant.

Sí que vull dir que no entenc per què s’està atacant el Partit
Popular amb aquesta bandera ideològica que vostès han agafat
posant en evidència la seva falta de rigor i la seva falta de
coherència. Dic això pels actes que vostès mateixos varen
protagonitzar quan ens governaven la passada legislatura.

Miri, avui defensen d’una manera apassionada que el català
sigui requisit per accedir al funcionariat de les nostres
administracions públiques i volen que aquest requisit sigui
aplicable stricto sensu a tothom, sense cap excepció. Idò,
aleshores hauran d’explicar per què varen consentir que
l’anterior conseller d’Interior i Funció Pública, el Sr. Joan
Lladó, d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit que estava
dins la coalició Bloc per Mallorca en la qual estaven vostès
representats... del PSM també Sr. Martí per a la seva
informació, digués mentides de manera clara del nivell de català
que tenia el nou cap de bombers del Consell de Mallorca perquè
literalment el Sr. Lladó va ajustar el requisits a mida d’aquell
nou fitxatge rebaixant el grau de titulació requerida per adaptar-
lo a la plaça de funcionari que el candidat ocupava fins feia uns
pocs mesos a Barcelona.

Em poden explicar, o em pot explicar algú del Partit
Socialista per què la que era presidenta, la Sra. Armengol, no va
cessar de manera fulminant el conseller d’Interior quan ara
vostès mateixos han adoptat una postura intransigent en el tema
del català com a requisit? Per què ho varen consentir al seu dia?

Ja que... diuen i parlen d’aquesta qüestió, miri, és que
l’anterior batllessa de Palma, la Sra. Calvo, va fitxar 13 nous
empleats de l’Institut Municipal d’Informàtica als quals va
posar un sou de 2.700 euros al mes, sense exigir cap requisit de
coneixement de català. És aquesta la seva manera de fomentar
la llengua catalana? Tothom sí, però els amiguets no.

Escolti, això no és el correcte. Podrà, Sr. Martí, explicar-me
al seu torn de rèplica -si és que pot és clar- per què el seu partit,
el PSM, es va botar l’any passat l’exigència de català a unes
oposicions a Serveis Ferroviaris de Mallorca que treia 93 places
a concurs sense necessitat d’acreditar cap nivell de català? La
burda excusa que vostès varen posar al seu dia va ser que la
convocatòria partia d’un acord del Consell Administratiu d'SFM
del mes de setembre de 2008 i que el decret de govern d’aquell
any permetria fer proves prèvies de català sense presentar
certificat de nivell.

Si són tan partidaris de posar el català com a requisit, no
havien d’haver modificat aquesta qüestió? No havien d’haver
fet aquesta exigència? La veritat és que vostès perden força als
seus arguments, que tothom sàpiga català, però si hem de
colAlocar 93 amiguets, aquests no fa falta que en sàpiguen. 

Tot això ens demostra que vostès són uns hipòcrites i que
avui actuen per oportunisme polític aprofitant les queixes de
determinades entitats que discrepen sobre l’actuació que du a
terme el Govern del Partit Popular, però vostès actuen amb
falsedat perquè volen exigir el català com a requisit, però no tots
per igual. Vostès fan parts i quarts. Quan governen trien els
quatre amiguets privilegiats als quals no s’ha d’exigir cap nivell
de català, però imposen aquest requisit per a la resta.
 

És vertaderament una actitud menyspreable que consideram
que no dóna exemple ni als seus votants ni a aquells plataformes
i posa de manifest com vostès manipulen a dia d’avui les
plataformes i associacions que vertaderament creuen el que
defensen.

A vostès, l’únic que els interessa és desprestigiar la feina
que du a terme el Govern i fer agitació de la nostra societat
provocant crispació, per això utilitzen aquests colAlectius, igual
que vostès al seu dia, per frenar l’Hospital Son Espases, varen
utilitzar també aquells colAlectius. Se’n recorden dels corets de
La Reial?, aquells que es manifestaven i que vostès anaven
darrere les pancartes... sí, sí, i què va passar al final? Idò que
vostès mateixos varen fer l’Hospital Son Espases i que a aquella
gent la varen trair, i per tant vostès han demostrat que són uns
hipòcrites i només desitjo que aquestes plataformes que es
manifesten a dia d’avui siguin el suficientment intelAligents com
per no fiar-se ni un pèl de vostès, perquè vostès ha quedat clar
que no són de fiar.
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Nosaltres en aquest tema hem estat clars i transparents, ho
va dir el president l’altre dia al Ple, ho ha dit el conseller
d’Administracions Públiques i nosaltres en reiterades ocasions
vàrem dir que eliminaríem el català com a requisit per a la
funció pública i és el que farem perquè és una promesa del
nostre programa electoral i ha estat ratificada per la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. El Partit Popular em parla d’amiguets i em
retreu situacions del Sr. Lladó i Serveis Ferroviaris quan vostès
el que proposen és que haurien d’aplaudir aquestes accions ja
que per a vostès haurien de ser la norma general. Per a vostès
les excepcions haurien de ser la norma general. Per tant, supòs
que no és un retret, sinó que és una afirmació en positiu i no és
cert que no vulguem que el català sigui un requisit sense
excepció, però sí que volem que hi hagi una norma i que les
excepcions siguin la confirmació de la norma.

Vostè el que vol és enredar i desviar clarament l’atenció,
però jo no em desviaré. Qui estima la llengua, clarament, abans
de prendre una mesura, demana a qui en sap -a qui en sap,
perquè a vostès els costa molt reconèixer que tot no ho saben,
a qui ho sap- quins efectes pot tenir aquella mesura i a vostès no
els interessa saber a qui en sap, a l’Universitat de les Illes
Balears i al Consell Social de la Llengua Catalana quina és la
seva postura, quin és l’informe que emetrien per saber quin
efecte pot tenir aquest projecte, aquesta mesura, aquesta
eliminació del català com a requisit dins les nostres societat. La
Universitat de les Illes Balears com a entitat oficial que l’Estatut
reconeix per assessorar en temes lingüístics, vostès no li ho
demanen i el Consell Social de les Illes Balears, de la Llengua
Catalana ni tan sols el convoquen no fos que emetés un informe
que els posés clarament en evidència.

Les conseqüències d’aprovar-se aquest avantprojecte de llei
han estat clarament exposades pels juristes de les Illes Balears
i jo li ho tornaré repetir. Diuen: “Suposarà una minva en la
protecció eficaç dels drets lingüístics d’amplis sectors de la
ciutadania catalanoparlant, pèrdua per al català de la seva
consideració com a llengua necessària útil en les relacions
poders públics ciutadans, desprestigi institucional i social de la
llengua catalana i afebliment de les polítiques normalitzadores
en els àmbits d’ús oficial de la llengua catalana”. No ho volen
escoltar? Vostès continuïn amb la seva retòrica, segueixin
desviant l’atenció. Aquesta és l’afirmació dels juristes.

Quins són els motius reals, doncs, d’aquestes modificacions
de lleis tan importants?, quin és l’armari retòric dels seus
perquès? S’ha afirmat que és en pro de la llibertat lingüística, en
pro de la igualtat o per evitar la discriminació negativa d’aquell
que vol accedir a l’administració sense saber la llengua del país,
com si això fos una situació estranya. I aquesta darrera és
l’argumentació que delata les intencions reals de la modificació
de lleis de funció pública i normalització lingüística, i aquesta
intenció no és altra que la de viure i forçar la resta a viure com
a monolingües. Ho diu una altra vegada el poeta Ponç Pons,

"volen que siguem bilingües i ho hem de ser i plurilingües per
ells continuar vivint com a monolingües". I ho volen fer per la
porta de darrera, modificant una llei de consens i d’èxit en la
convivència lingüística, la Llei de normalització, defugint de tot
rigor i de tota transparència democràtica o, si no, com expliquen
que s’utilitzi la modificació de la Llei de funció pública per
modificar els criteris que regeixen l’oficialitat de la toponímia.
Ja m’ho explicaran. Açò és transparència, açò és claredat.

Què té a veure Maó amb la funció pública? Jo l’única relació
que hi veig és el conseller. Així de clar. L’única relació que té
a veure la funció pública amb el topònim de Maó és el Sr.
Conseller i ho fa, una altra vegada, contra l’opinió de la
Universitat de les Illes Balears, que s’hi ha pronunciat clarament
en contra. Surtin, idò, senyors meus, de l’armari i mostrin les
seves vestimentes clarament que és d’odi, efectivament, i ho
diré i ho repetiré, de venjança, de menyspreu a la llengua dels
menorquins, dels eivissencs, dels formenterers i dels
mallorquins, que és el mateix que despreciar, menysprear i
enutjar els seus parlants. Per molt que ens vulguin desviar
l’atenció la realitat continuarà sent aquesta, no tenen arguments
i em treuen campanes de Lladó i serveis ferroviaris, no tenen ni
un sol argument per defensar l’avantprojecte que tenen previst
tramitar i que entri en aquest parlament perquè pugui ser
tramitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. BONET I BONET:

Sr. President, per una qüestió d’ordre, és que m’ha fet una
pregunta directa, la puc contestar o no?

EL SR. PRESIDENT:

No.

EL SR. BONET I BONET:

D’acord, fan preguntes perquè no contestem, no? No,
fantàstic.

EL SR. PRESIDENT:

En cap moment ha alAludit la seva persona.

EL SR. BONET I BONET:

No, no, fantàstic, fantàstic.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Son preguntas retóricas que ...

EL SR. BONET I BONET :

No, no, preguntes retòriques fantàstiques, falses totes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de la Proposició no de llei 945/12. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
945/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1188/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a traspàs complet en
promoció turística.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 1188/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
traspàs complet en promoció turística. Per tal de defensar-la té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Xico Tarrés, per un temps de deu
minuts.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. En primer lloc,
aquesta proposició no de llei no és una cosa ja reiterada en
aquest parlament, però sí que molt demanada i molt parlada
fonamentalment a les illes menors i també, en algun aspecte, a
Mallorca. Jo voldria, en primer lloc, explicar una mica quin és
el sentiment que tenim de presentar aquesta proposició no de
llei, en primer lloc, com en quasi tot, respectar l’Estatut
d’Autonomia del 2007 que diu que les competències en
promoció turística i ordenació del territori, en el cas del Consell
de Mallorca, es cediran als consells insulars. 

Darrerament hem escoltat diverses manifestacions fent
referència a aquesta crisi econòmica que tots sabem quina és la
situació, però pensam que no és un motiu de prou calat perquè
haguem de dir que no es poden donar, no es poden fer aquestes
transferències en promoció turística. 

Per un altre costat, com tot a la vida, tot evoluciona, si ens
n'anàssim 40, 50 anys enrera, fins i tot 20 anys enrera, tenia
sentit que les Illes ens promocionàssim conjuntament perquè
promocionàvem bàsicament dues coses, turisme de sol i de
platja. Quan dic això vaig a cercar l’arrel del problema, quan
parlam de promoció turística parlam de la principal promoció
que poden fer les nostres illes per sobreviure, nosaltres vivim i
depenem fonamentalment del turisme, unes illes una mica més
que les altres, però fonamentalment tots vivim del turisme. Fer
aquesta promoció de manera correcta és fonamental, per tant.

Jo deia allò que quan ens promocionàvem com a sol i platja
doncs érem un destí igual, la gent que vol venir de fora de
qualsevol lloc del món sap que a Balears pot trobar bones
platges i pot trobar sol i una temperatura que és el que cerca la
gent a l’estiu, però, en els darrers anys la gent ja s’ha
especialitzat, la gent quan surt de vacances cerca destinacions
concretes, vull anar a veure determinats llocs històrics, vull anar
a cercar determinat turisme d’aventura, vull anar a cercar
determinat turisme d’esport o vull anar a cercar turisme de
muntanya, nàutic, ..., de mil varietats. Per això, cada illa avui en
dia és diferent, promociona les seves coses, sap què vol vendre
a l’exterior, sap cada any si vol donar més importància a la
gastronomia, als seus esports, als seus esports nàutics, si la vol
donar a la seva història, si la vol donar a les seves tradicions, ...
Per tant, deixa de tenir una mica de sentit que des de governs
autonòmics, en cas d’illes tenint en compte que cadascuna de les
illes és diferent, es faci una promoció igual per a tots els llocs
ressaltant algunes petites característiques. 

Miri, jo fa deu anys que cada any he assistit a les fires
turístiques, enguany no he assistit excepte a la darrera ITB de
Berlín. Jo ahir vaig escoltar una pregunta que li varen fer al
conseller que ell va contestar dient una cosa que és molt certa,
va dir, és més important la gent, els turistes que vendran que no
la promoció que feim, la promoció ha estat dolenta, però hem
gastat menys i vendran més turistes. És cert, jo li don tota la raó.
Però, clar, té trampa això, té trampa per dos costats, per un
costat, per què tendrem més turistes d’Alemanya? Jo crec que
tots som clars, tendrem més turistes perquè enguany on van els
alemanys fonamentalment que és a Grècia i a Turquia tenen uns
problemes socials pels quals els turistes no hi volen anar, per
tant, on aniran? Al tercer lloc on més van, que són les Balears.
Ens pujarà el nombre de turistes, ja està bé. No estic content que
pugin perquè tenguin problemes altres països, però també
arribaríem a una conclusió, si qualsevol de nosaltres volgués
anar a comprar un producte i ves que aquest producte fa una
mala promoció per molt conegut que sigui al cap del temps
diríem, per ventura aquest producte no és tan bo com ens volen
vendre. 

Jo els diré, la promoció que es va fer a Berlín va ser molt
dolenta, amb tots els respectes, jo entenc que el conseller es pot
haver equivocat, no venc aquí a fer mal a ningú ni a punyir,
però, hem de rectificar, hem de corregir aquestes coses només
per orgull, només per marca, perquè una marca com Balears no
es pot permetre fer una promoció dolenta i no podem pensar que
tota la vida viurem d’aquells turistes que venien pel sol i la
platja, perquè si no perdrem aquells que cerquen coses
concretes. Jo li puc dir, no conec tant Menorca i menys
Mallorca, però la foto que hi havia a l’estand de l’ITB de Berlín
era una foto del més important que vol promoció part del sol i
de la platja a Eivissa que és el seu patrimoni de la humanitat i és
una foto de fa deu anys on s’ha transformat tot. La gent que
passa per allà davant no compra aquest producte, no li
entusiasma aquest producte. Per tant, ens veurem amb
dificultats d’aquí uns anys si continuam en aquesta línia.
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Quina és la línia correcta? Doncs, que cada illa pugui tenir
una promoció diferenciada, amb major o menor grau, i estic
segur que algun representant d’aquí i amb tota la raó, ja els ho
dic abans, no em fa falta que venguin a pegar clatellades, ni que
em renyin ni que em facin aquestes coses, no, diran, vostès, els
seus, varen governar la legislatura passada i no ho varen fer
molt malament. Em vaig encarregar durant quatre anys de
recordar-li al meu govern que no estava bé el que estaven fent
i que estava molt mal fet. Vull dir que jo els demanaria que per
part seva s’ho estalviassin si es dirigeixen a mi, si es dirigeixen
a qualsevol altre membre ja sabran què fan, però bé, en tot el
malament que va estar vàrem procurar, des de les illes menors,
que es tengués prou sensibilitat perquè els ingressos en
promoció turística a les illes menors creixessin un 370% en
quatre anys, i això vol dir que quan anàvem a fires, a part dels
crítics que podíem ser amb el nostre govern per si la presència
era millor o pitjor, com millor, millor, però si és una mica pitjor
dius, cadascun podem fer la nostra promoció diferenciada. Això
permetia a Menorca, a Mallorca, a Eivissa o a Formentera anar
al seu principal mercat o anar a aquell mercat emissor que li pot
interessar i dir, escoltin, senyors, jo tenc una illa que té aquestes
característiques i vull que venguin al llarg de tot l’any.

Jo vull que el conseller del nostre govern, el conseller de
Turisme, tengui raó amb les seves declaracions, les primeres
declaracions que va fer varen ser, la promoció es farà sota un
únic paraigües que serà el del Govern balear, d’acord, va en
contra de l’Estatut d’Autonomia, però si aquesta promoció és
fantàstica i es fa diferenciada com la veu tothom, bé, per què
no? És un criteri que tendria un govern determinat. 

En segon lloc, nosaltres volem desestacionalitzar més del
que feim, fonamentalment a les illes menors perquè els que som
d’illes menors venim aquí a Mallorca i moltes vegades ens
morim d’enveja, és la veritat, perquè venim per abril, venim per
febrer i començam a veure creuers i creuers i turistes passejant
pels carrers i deim, que bé, no?, a Mallorca tenen això i
nosaltres ens barallam pels vols, ens barallam perquè vengui
més gent fora de temporada, i el conseller ens va dir que ho
aconseguiríem, que tendrien més gent, el resultat, vuit mesos
després, és que d’aquells pocs doblers que teníem per
promocionar les Illes fora de temporada ara en tenim zero. A
Eivissa, que és una destinació turística de primer ordre a nivell
mundial, els doblers en promoció turística que han arribat
enguany són zero. Per tant, no es pot promocionar ni contractar
companyies aèries ni fer publicitat a uns altres països, és
impossible. Per tant, no ens arriba gent. A Mallorca sí que
n'arriba. Això què vol dir? Que estan en desigualtat
d’oportunitats Mallorca i les illes menors a l’hora de
promocionar-nos. Per això, en la darrera reforma de l’Estatut
d’Autonomia, de l’any 2007, es va posar que es transferirien
aquestes competències perquè avui en dia té sentit, un sentit que
per ventura no en tenia fa quinze o vint anys. 

Per tant, jo els demanaria, mirin, estic convençut i ho sé
perquè m’ho han dit membres del Partit Popular que diuen,
escolta, no pot ser això de la promoció turística. Després
d’aquesta darrera fèria de l’ITB de Berlín el Govern del consell
insular del Partit Popular ha dit que volia anar a les fires
turístiques pel seu compte. Ha dit, basta. És a dir, aquesta
política provoca que ens barallem entre nosaltres, provoca que
les illes menors s’afrontin a Mallorca, provoquen que les
mateixes agendes, el mateix govern tenguin enfrontaments.

Clar, ho ha dit el Consell d’Eivissa, però el Consell d’Eivissa té
un problema, que per molt que hi vulgui anar tot sol no té un
euro per fer-ho i clar és necessari.

Sr. President, si em pas vostè digui-m'ho, no sé si es
compleixen els deu minuts o no es compleixen, ja es
compleixen? Bé, jo no ho sé, ja m’ho dirà vostè perquè vaig
fent-ho d’aquesta manera. 

L’Estatut també parla de l’ordenació, del traspàs de
competències en ordenació turística al Consell de Mallorca.
Miri, tots els traspassos de competències en ordenació estan fets
a la resta de consells, amb Mallorca moltes vegades he estat
molt crític, arribam a un punt on es confon el Govern i el
consell en massa ocasions. Jo crec que per a un ciutadà a
Mallorca quan li parlen de consell i quan li parlen de Govern
doncs hi ha un percentatge molt alt que no sap què es el que
passa, però, clar, els altres sí ho sabem i ha de tenir un sentit, ha
de tenir l’ordenació turística igual que tenen els altres consells,
només que sigui per coherència amb allò que és un govern, ho
tenen els altres consells? Ho té el de Mallorca. 

Però clar, arribam a situacions que poden ser tan curioses, i
ara em sortiré deu segons del tema, com passa en transport on
les competències en transport no les té el Consell de Mallorca
i les té el Govern, el Govern inverteix a Mallorca 100 milions
d’euros en transport. Les competències transferides als consells
d’Eivissa i de Menorca no arriben als 400.000 euros. És absurd,
és ridícul, som a la mateixa comunitat, hem d’avançar, hem
d’anar endavant amb tot això. Per tant, jo els demanaria que no
ens aprovin aquesta PNL, no ens l’aprovin, però no ens insultin,
agafin el seu govern i diguin-li que el que fan no té sentit,
diguin-li tancats rere una porta i d’aquí un mes o d’aquí un any
o d’aquí dos en aquesta legislatura tenguem les transferències
perquè necessitam viure les altres illes, no només pot viure
Mallorca, necessitam viure tots, necessitam créixer tots, és una
qüestió fonamental. I li ho diu qui ho ha patit com a president,
li ho diu qui s’afrontat amb el seu govern per aquestes coses i li
ho diu qui ha aconseguit deu vegades més recursos o no, tres
milions de vegades més recursos que no l’actual govern, perquè
eren tres milions d’euros el que vàrem arribar a aconseguir per
a aquesta promoció.

Res més. Moltes gràcies i quedam a la seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup sí que
pensava, pensa, donar suport a aquesta proposició no de llei.
Compartim amb el Partit Socialista, compartim amb Eivissa que
la promoció turística s’ha de definir i s’ha d’executar des de
cada una de les illes i precisament per això la primera moció
que el nostre grup va presentar en aquesta legislatura va ser,
precisament, la moció en la qual reclamàvem la transferència de
recursos que fessin possible açò, que cada illa executés aquesta
competència de promoció turística. 
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També vàrem dir llavors, i crec que ara també ho he de
tornar a repetir, que hi ha mocions que no haurien de ser
necessàries, com aquesta que presenta el Partit Socialista entre
d’altres coses perquè només du una afirmació d’alguna cosa que
ja du la llei, que és el nostre Estatut, i és que la promoció
turística és una competència pròpia dels consells insulars, és a
dir, ja és una competència de cada un dels consells insulars,
l’únic que passa és que no té els recursos per poder-les executar,
tant és així que la capacitat reglamentària de la promoció
turística és dels consells insulars. 

Tampoc no hauria de ser necessària aquesta moció si no fos
perquè en qüestió de mesos el que era una promesa electoral,
per part almenys del Partit Popular a Menorca, crec que també
a Eivissa, es converteix en cop i volta en una renúncia pública
que clama al cel, una renúncia que no es justifica ni s’explica
almenys fins ara. Però la realitat és la que és i diu que durant la
campanya electoral el Partit Popular de Mallorca ja deia que no
a la transferència de la promoció turística i el Partit Popular de
Menorca deia que sí. Així de clar. La realitat és que durant la
Diada de Mallorca la presidenta del consell insular va sentenciar
la paràlisi de l’autogovern per a la resta d’illes, per a Menorca,
per a Eivissa i per a Formentera, amb aquella ja famosa frase de,
no vull més doblers, no vull més poder, no vull més
competències, el Partit Popular de Mallorca. I en el fons ens
venia a dir als altres, els que vivim a la perifèria d’aquesta
comunitat autònoma, que nosaltres no en volem doncs vosaltres
no en tindreu.

Però en què es fonamenta aquesta decisió? No la fonamenta
la complexitat o les dificultats de tràmit que sense cap dubte hi
són. Vostès no diuen necessitam més temps per poder fer efectiu
açò. Vostès no diuen necessitam un major espai de diàleg amb
els consells insulars per concretar i executar la transferència.
Vostès no s’han proposat ni l’objectiu, no volen fer la feina, no
volen ni començar la feina perquè açò sigui possible. I, com
també ja s’ha dit, vostès poden dir, per què no ho va fer el
govern anterior? El govern anterior va iniciar una feina i jo,
també coincidesc amb les paraules que ja s’han dit, crec que el
govern anterior havia d’haver estat més ràpid per fer efectiu açò,
però ningú no li negarà que va iniciar la feina, ningú no li
negarà tampoc que va posar damunt la taula recursos a compte
del finançament d’aquesta competència per tal que els consells
insulars poguessin decidir en promoció turística. Però ara no hi
ha res de tot açò, no hi ha ni dificultats, no hi ha ni complexitat
perquè ni tan sols hi ha voluntat ni objectius. S’ha dit, i en
aquella primera moció que ja vàrem debatre al Parlament, el
Partit Popular va dir hi estam d’acord, però ara no és el moment.
No és el moment ni de començar la feina.  

Aquest és el motiu que dóna sentit a aquesta proposició no
de llei, des del nostre punt de vista, perquè posa de manifest que
estam fora d’allò que diu l’Estatut, fora d’allò que deien els
programes del Partit Popular a Menorca i a Eivissa tan
reiteradament anunciat i dit, eh?, “el programa, s’ha de complir
el programa, ens avala”, doncs, senyors meus, el seu programa
els obliga també a complir amb allò de la promoció turística.

Quina és la raó de la paràlisi competencial, d’aquesta
hivernació estatutària? Se’ns ha dit que la crisi, no hi ha doblers
per repartir, no es pot fer una transferència amb garanties. És
cert, hi ha menys recursos, estam en una situació molt difícil,
però jo li deman: vol dir açò que no hi ha recursos per fer
promoció turística?, o és que hi ha menys recursos per fer
promoció turística? Efectivament n’hi ha menys; idò els
recursos que hi ha, els escassos recursos, han de poder ser
gestionats per aquell que té les competències, i ja es milloraran
aquests recursos i ja els consells insulars podran millorar també
els recursos per fer una promoció turística de major fortalesa i
de major potència.

I els recursos hi són, i ho veim aquests dies a les diferents
fires, i en aquestes fires, la darrera que s’ha esmentat, l’ITB de
Berlín, ens trobam amb tot allò que representa el que des de les
illes de la perifèria d’aquesta comunitat autònoma, o almenys
des de Menorca, sempre hem negat, i dic des de Menorca i crec
que ho puc dir perquè no ho diu aquest grup parlamentari sinó
que ho deia el conjunt de grups parlamentaris, i és que Menorca
necessita una promoció diferenciada. Mirin si és diferenciada
que estam dins el pavelló de Turespaña, que estam dins la marca
de Balears, i que estam a una taula més al costat d’ajuntaments;
fixin-se si és diferenciada la marca Menorca. En aquesta fira era
absolutament inexistents. No és estrany, per açò, que el sector,
almenys el sector menorquí -no almenys, també a Mallorca i a
Eivissa-, hagi posat de manifest que aquest no és el camí.

Nosaltres, com deia abans i repetesc, no som rics, som
pobres, no podem repartir riquesa, haurem de repartir tal vegada
menys recursos, però no podem negar la capacitat i la voluntat
dels consells insulars de fer promoció turística.

Ho vaig dir també en aquella moció i en aquella
interpelAlació, que Menorca no es veu identificada amb la
promoció que durant molts d’anys ja fet el Govern, i també ho
he de dir: ara no es veu identificada amb la promoció que aquest
govern fa sota l’estel de Balears i ara sota l’estel també
d’Espanya. No s’hi veu representada, no s’hi veu diferenciada
i lògicament no compleix els objectius que s’esperaven. No hi
ha pitjors recursos per als casos que siguin que aquells que no
serveixen per allò a què estan destinats. Tindrem menys
recursos, però en tenim molts menys si no serveixen per a allò
que volen cada una de les illes a través dels seus consells
insulars.

Per tant, com he dit al començament, donam suport,
assumim com a nostra aquesta proposta, reclamam que la
promoció turística sigui executada des dels consells insulars i
des de cada una de les illes perquè és la manera de ser forts en
aquest moment de crisi i de donar suport a aquest que és el
nostre motor, per molt que ho diguem però a vegades sembla
que no actuam en conseqüència, de la nostra economia que és
el turisme. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Lourdes Bosch, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Martí y Sr. Torres, por supuesto
que les vamos a recriminar que la pasada legislatura, teniendo
la oportunidad de ejercer el traspaso de las competencias, no lo
hicieran, por supuesto. Ustedes no hicieron los deberes, pero les
ha faltado tiempo para venir aquí a exigirnos que lo hagamos
nosotros. En octubre de 2007 el Partido Popular instó al govern
del pacte a traspasar a los consells insulars las materias en
promoción turística antes del 1 de enero de 2009. Los partidos
del pacte, ustedes, votaron entonces en contra de dicha
proposición no de ley. Argumentaron que no querían fijarse
calendarios, que se haría a la mayor brevedad posible; sí, pero
no. El resultado fue que no lo hicieron. Ahora que no gobiernan
parece que les entran las prisas para que otros lleven a cabo lo
que ustedes no hicieron cuando efectivamente tuvieron la
oportunidad.

Sin ánimo de entrar en polémicas estériles debo recordarles
que la legislatura pasada acordaron por Consell de Govern, en
noviembre de 2008, un calendario de traspaso de competencias
que no fue cumplido ni en un 18%. La realidad es que la historia
de esta comunidad autónoma es larga, y que historiales y
episodios de incumplimientos en cuanto a los traspasos de
competencias es posible que estén repartidos sobre las espaldas
de todos los partidos políticos, pero por otro lado es evidente, y
así lo recogen ustedes en su proposición, que la situación
económica no es la idónea; no lo es ni para los consells ni para
el Govern ni para los ciudadanos, y este hecho, les guste o no
les guste, condiciona la posibilidad de hacer realidad este
traspaso por el coste efectivo del mismo, así como de los bienes,
los derechos, las obligaciones y también el personal a transferir,
pero no impide de ninguna manera que sigamos trabajando para
clarificar y poner orden al límite competencial fijado por el
Estatuto de Autonomía. 

Sr. Martí, a nosotros tampoco nos negará nadie que
iniciamos el trabajo. Si ése es su mayor mérito en cuatro años,
que iniciaron un trabajo, nosotros ya lo hemos iniciado y
estamos trabajando. Precisamente el Partido Popular, a los tres
meses y pocos días de entrar en el gobierno, aprobó en el
Consell de Govern el nombramiento de los nueve vocales en
representación del Govern que formarán parte de la comisión
mixta Govern consells insulars para el traspaso de funciones y
servicios e iniciar de esta manera el trabajo en materia de
traspasos de competencias. Igualmente se aprobó la designación
de los cuatro representantes del Govern en la Comisión Técnica
Interinsular, que como ustedes conocerán es el órgano de
naturaleza estatutaria una de cuyas atribuciones es la
formulación de una propuesta al Parlament de traslación a los
consells insulars, ya sea por transferencia o delegación de
competencias del Govern de las Illes Balears. 

Así pues el primer paso está dado. Estamos por la labor.
Creemos en el Estatuto de Autonomía, pero no se equivoquen,
no hay dinero, y no hay dinero porque ustedes gestionaron
pésimamente. De aquellos barros vienen ahora estos lodos. El
primer paso, repito, está dado. Ahora será el marco de la
comisión mixta y de la Comisión Técnica Insular donde los
vocales designados por los consells y el Govern analicen y
debatan cómo hacer efectiva la asignación competencial
establecida en el Estatuto de Autonomía. Se está trabajando en
ello, repetimos. 

Sin embargo el Partido Popular tiene la obligación de ser
honesto con sus ciudadanos, no queremos engañar a nadie. Eso
de “sí, sí, ya lo haremos pero no nos queremos poner un
calendario”, pues nosotros decimos que queremos, pero que
mientras las circunstancias económicas no nos lo permitan no
lo podemos hacer; no es que no queramos, repito, es que no
podemos. 

Una cosa es que se hayan constituido las comisiones
necesarias para el desarrollo estatutario y, otra, que hoy por hoy,
es decir, temporalmente y hasta que las circunstancias
económicas no mejoren, nos es inviable traspasar las
competencias en promoción turística a los consells insulars. A
ustedes les ha faltado tiempo para que nosotros digamos que por
las circunstancias económicas no se puede hacer para que
automáticamente presenten una PNL; ¿para qué?, ¿para generar
ese titular? ¿Esa es su política? Eso es demagogia barata.

Ahora bien, compartimos, sin embargo plenamente que la
promoción turística debe ser distinta para cada una de las islas
porque efectivamente son marcas diferenciadas. Queremos
remarcar que las cuatro islas, tanto Mallorca como Menorca,
Ibiza y Formentera, participarán en la toma de decisiones sobre
su promoción turística. Efectivamente, así nosotros vamos a
cumplir con nuestra promesa electoral; creemos que cada isla es
diferente. Las grandes posibilidades que ofrecen nuestras islas
merecen un trato específico para que se trabaje en la línea de
marca propia, no de marca blanca, de un destino que ha de
transmitir su propia identidad. 

Por lo tanto reiteramos que hasta que la situación económica
no mejore, es decir, transitoriamente, será el Govern de la mano
de los consells insulars quien realice la promoción turística. Es
perfectamente compatible, ello se podrá hacer a través del
consejo de dirección de TB y de la constitución de las
comisiones ejecutivas insulares; estas comisiones, una por isla,
estarán compuestas por representantes de cada respectivo
consell insular, y su coordinación se llevará a cabo desde la
agencia Turismo de las Islas Baleares. En ella se presentarán
proyectos y propuestas de interés en materia turística para su
análisis y estudio, abriendo canales de comunicación que
permitan posteriormente tomar todas aquellas decisiones que se
estimen más convenientes para la promoción turística de cada
una de nuestras islas, optimizando recursos y contando con el
consenso de sus representantes.
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Somos conscientes de que la promoción es muy importante,
es decisiva en una comunidad como la nuestra, donde nuestra
principal fuente de riqueza proviene del turismo. Ésta será la
forma de trabajar con los consells insulars hasta que se proceda
al completo traspaso de las correspondientes competencias, tal
y como indica el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.

Miren, sería bueno que se concienciaran de que en estos
momentos de precariedad presupuestaria no podemos
permitirnos el lujo de incrementar los costes administrativos. El
Partido Popular está comprometido con el desarrollo estatutario,
evidentemente, pero la grave situación económica hace que hoy
por hoy no nos sea posible poder transferir las competencias de
promoción turística con la dotación económica adecuada.
Ustedes nos dejaron en la Conselleria de Turismo un regalito de
gastos comprometidos y no presupuestados de casi 20 millones
de euros. Por eso en estos momentos lo prioritario es sacar
adelante la comunidad autónoma. Lo cierto es que a los
ciudadanos les da igual quien ejerza sus competencias, lo que
quieren es que demos soluciones, que solucionemos los
problemas, no que transfiramos los problemas.

Para ustedes parece ser que el motivo económico no es un
motivo de gran calado. Me pregunto si a alguien que no puede
ver, a un ciego, le dicen ustedes que la excusa no es buena. Esto
es lo que hay. Por supuesto que dependemos del turismo, por
eso apostamos por la promoción. En ningún momento el
conseller Carlos Delgado se ha negado a ello. 

Estamos presentes en todas las ferias. Me gustaría
recordarles que la promoción que se hace hoy en día va dirigida
al consumidor final. El sector sabe que las ferias son muy poco
efectivas en este sentido; los hábitos de compra de los paquetes
turísticos han cambiado, sobre todo desde la incursión de la
venta on line. En las ferias no se promociona, se cierran
acuerdos con los mayoristas de viajes. 

Ustedes nos echan en cara que en la legislatura pasada
tuvieron 3 millones de euros. Bien, seguramente son 3 millones
de euros que ahora mismo se adeudan a alguna empresa que las
estará pasando francamente mal para pagar a sus trabajadores.
Si hubieran gestionado la legislatura pasada de otra manera a lo
mejor ahora no tendríamos estos problemas. En cualquier caso
quiero remarcar que desde la Conselleria de Turismo sí se
apuesta de verdad por la promoción turística individualizada de
las islas y sobre todo por la desestacionalización. De ahí que sea
este govern el que haya desatascado el Palacio de Congresos, de
ahí que sea esta govern el que haya conseguido un proyecto de
inversión privada para Magaluf, de ahí que sea este govern el
que ha redactado la nueva ley general turística y de ahí que sea
este govern el que está buscando promocionar otros ámbitos
diferentes al de sol y playa, como son el senderismo, los
deportes náuticos, el cicloturismo, el turismo de trabajo, etc.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions
durant cinc minuts?

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair, com
no pot ser d’altra manera, al PSM el seu suport a aqueixa
proposició no de llei. I al Grup Popular, idò amb tot el respecte
del món crec que està en una confusió, jo crec que no té molt
clar de què parlam i on parlam.

Quan em varen proposar venir al Parlament balear sempre
vaig entendre que venia al Parlament, no que venia a un lloc on
les discussions no es podien tenir perquè sempre te tiraven en
cara el que havia fet la teva güela, no? Vull dir que si la meva
güela hagués tengut pedals no hagués estat la meva güela, seria
una bicicleta, segurament. I jo som aquí per veure com podem
millorar aqueixa comunitat, no som aquí perquè em diguin
coses com ha dit aquest, que diu “aquest govern ha fet noves
formes de promoció com el senderisme i tal”; escolti, que fa
molts d’anys que ho estam promocionant tots, eh?, tots els
governs; ara ja només faltaria que hagués inventat el senderisme
el govern del PP. Jo ho respect molt, és una bona promoció i
que continuï fent-la com l’han feta ajuntaments de tots els
colors i com l’han feta consells de tots els colors.

Diu... Jo no sé si la representant del Partit Popular ha estat
mai a cap fira turística, no ho sé, però ho respect encara que no
hi hagi estat. Diu que a les fires turístiques no es va a fer
promoció, s’hi va per tancar acords; crec que ha dit això, igual
em confonc i he entès allò darrer malament. No, Sra. Bosch, a
les fires turístiques es va fer promoció, es promociona, hi van
molts de ciutadans independents, hi van moltes empreses, i
passegen, i passegen per la fira, i veuen el que ofereix Vietnam,
i veuen el que ofereix Bangla Desh, i veuen el que ofereix
qualsevol racó del món, i quan passen per davant Balears, a
nosaltres el que ens agrada és que vegin una cosa digna, que
vegin una cosa que els pugui agradar i que sigui atractiva,
perquè si jo vaig a una fira de cotxes a passejar per veure
cotxes, el cotxe que més m’agradi i que estigui més d’acord
amb el meu pressupost serà el cotxe que compraré quan l’hagi
de canviar, si és que necessit un cotxe, però anar a una fira em
farà més atractiva o menys atractiva aqueixa possibilitat.

“No -diu-, el Sr. Delgado, el Sr. Conseller, ha aconseguit...,
de fet estam presents a totes les fires”. Ja només faltaria que no
estiguéssim presents a totes les fires! Jo crec que portam 55
anys estant presents a totes les fires, i mai no se li ha ocorregut
a ningú no ser-hi, i jo li deia amb tot el respecte que abans
promocionàvem una cosa, un turisme que era igual per a tots, i
ara és diferenciat. 

I em diu que no hi ha diners. No, sí que hi ha diners. El Sr.
Conseller ahir en plenari va dir que la fira, la presència a Berlín
havia costat 160.000 euros -crec que va dir, igual són 170 o 180-
, i va dir “quatre vegades menys que l’any passat”. Perfecte, i si
fossin 44 vegades menys encara millor, però si hi hem anat i ha
costat 100, idò 10 per a tu, 10 per a tu i 80 per a mi, fan 100; idò
a les illes menors 10, per poder gastar 10 en allò que elles
vulguin promocionar. Vostè em diu que n’hi ha 100? 100,
perfecte; que quan hi hagi 100 milions podrem fer-ne més? Idò
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clar!, no ens repartirem 100.000 per a vosaltres, 100.000 per a
vosaltres i 800 per a nosaltres, repartirem un 10 per a tu, un 10
per a tu i un 80% per a mi, o un 60 o un 50, el que acordem,
però estam per parlar-ho!

Que la primera frase que ha dit la representant del Partit
Popular és “clar, només faltaria que no els tiràssim en cara que
anàssim a fires”, o..., com ho ha dit?, que... “vostès varen
malgastar”. Miri, vàrem malgastar tant, li ho diré, tant, que és
ver que queden factures pendents per 20 milions. Jo li diré una
cosa: aqueixes factures posem que no són del govern balear; jo,
expresident del Consell d’Eivissa, assumesc aquests 20 milions
i han estat despesa d’Eivissa i són a Eivissa; però, clar, va
passar que durant quatre anys en els mesos d’hivern ens venien
entre 15.000 i 18.000 passatgers més, i jo sé matemàtiques -molt
poquetes-, però si estan tres o quatres dies, que és la mitjana, i
gasten 1.000 euros per persona, 15.000 turistes són 15 milions
d’euros. Si en sé una miqueta, amb aquests 15 milions d’euros,
el que paguen els dels restaurants, els de l’hotel, els del lloguer
de cotxes i els dels souvenirs d’imposts, posem que la mitjana
sigui un 10%; són 1,5 milions pagats d’impostos, aquí, en
aqueixa comunitat; durant quatre anys serien 6 milions d’euros,
només en tres mesos d’hivern, que ara en tenim zero, 6 milions
d’euros.

Per tant jo no vull tenir la ment tan tancada, i estic molt
d’acord amb companys com amb el PSM que a vegades diuen
allò de “Madrid nos roba”. Joder!, si ens roba -perdonin
l’expressió, perdonin, jo som una mica malparlat i a vegades em
surt; retiri-la. I tant!, perquè no ens tornen el que ens correspon,
i llavors algú ve... El Sr. Martí ha dit que nosaltres som pobres;
clar, som pobres perquè s’ho enduen a un altre lloc, perquè si
del que recaptam aquí ens quedàssim el que ens toca aquí i
fóssim solidaris en una part més petita, idò no ens passaria això.

Jo per tant els torn demanar que reflexionem-ne tots junts,
que hi ha diputats del Partit Popular que coincideixen amb el
que jo dic, que presidents de consells governats pel Partit
Popular avui diuen que no estan d’acord amb aqueixa promoció.
Posem-nos d’acord, i llavors el Partit Popular, que governa,
s’endugui totes les flors. Jo em compromet a venir aquí i dir:
“Miri, Sr. Conseller, vostè és un artista i és un fenomen”, i
“Govern, vostès ho han fet molt bé”. Mentrestant aqueixa
comunitat progressarà perquè vàrem progressar durant quatre
anys que sense transferències i que està molt malament vàrem
tenir uns 350% més i podíem fer promoció, i ens anava millor
perquè venia més gent i recaptàvem més impostos. Què feim
amb aquests impostos? Això ja no ho sé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei 1188/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
1188/12. 

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