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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, el primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 5091/13, 5096/13 i 5098/13.

Assisteix la Sra. Maria Núria Riera i Martos, consellera
d’Administracions Públiques, acompanyada de la Sra. Julia
Cristina Rubio, cap de gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 5091/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a interpretació poc habitual de l'Estatut bàsic del
treballador públic.

Per formular la pregunta RGE núm. 5091/13, relativa a la
interpretació poc habitual de l’Estatut Bàsic del Treballador
Públic, té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bon dia, Sra. Consellera, el Grup
Parlamentari MÉS defensa, ja ho ha expressat altres vegades,
que tots els interins, els funcionaris interins, s’han de regir pels
mateixos drets que recull i desenvolupa la legislació vigent. 

En aquest sentit, consideram -i per això la pregunta que avui
li formulam- de dubtosa legalitat la resolució que en el seu
moment va prendre el Consell Insular de Menorca, del juny del
2011, quan governava el Partit Socialista de Menorca i el PSM,
assumim, per tant, la responsabilitat en aquest sentit, que
concedia una llicència de serveis especials a un funcionari
interí. Es dóna el cas, però podria ser qualsevol altre, que és
l’exconseller d’Administracions Públiques, el Sr. José Simón
Gornés, per ocupar un càrrec polític. 

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears ha exercit la
seva capacitat de control de la legalitat d’acord amb la potestat
que li atorga la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears, quant al control de l’adequació a l’ordenament
jurídic dels actes i acords adoptats. 

De fet, així es respon a preguntes formulades pel nostre grup
de forma escrita en relació amb el tema de les impugnacions pel
requisit de català i, si escau, diu també “la impugnació
corresponent davant la jurisdicció contenciosa administrativa
sens perjudici de les accions que l’Estat pugui emprendre en
defensa de les seves competències, article 111 en relació amb
l’obligació de tramesa d’informació”.

De fet, aquesta és la base jurídica que la Conselleria
d’Administracions Públiques, com deia, en aquell moment amb
el Sr. Gornés al cap, va utilitzar des del 2011 per impugnar -
entre cometes impugnar en algunes de les respostes que ens
dóna el Govern- els acords municipals d’aquests ajuntaments
que han mantingut el requisit de català a la relació de llocs de
treball.

Quins són els dubtes legals que exposa el grup MÉS? Primer
que l’Estatut Bàsic dels Treballadors Públics, la Llei 7/2007,
només contempla la figura de serveis especials per a funcionaris
de carrera, mai funcionaris interins, que han d’ocupar un càrrec
públic. I, segon, que la Llei 30/1984, de mesures de la reforma
de la funció pública, ja va deixar clar llavors que els serveis
especials no són en cap cas una excedència ni és equiparable a
aquesta figura.

Finalment, sorprèn que ni el Consell Insular de Menorca ni
l’Administració de la CAIB haguessin atorgat i executat mai
serveis especials a un funcionari interí, ans el contrari. Els
acords que en aquest sentit s’han produït són coneguts, afecten
una exconsellera, la Sra. Fernanda Caro, però varen ser
rectificats, ho vull recordar, i anulAlats en el seu cas i que, per
tant, lògicament queda..., reitera diguéssim la fórmula que la
figura està pensada per a funcionaris de carrera i no per a
funcionaris interins. De fet, crec que el Grup Popular i el
Govern en aquest sentit ho té més que clar.

Vull recordar el 1999, en Diari de Sessions, dia 26
d’octubre, en aquell moment el Partit Popular, en boca del
diputat Sr. Flaquer, formulava precisament aquesta pregunta al
Govern, relativa a la situació especial d’excedència per als
funcionaris interins. I el Govern, en aquell moment, el conseller
d’Interior, el Sr. Josep Maria Costa, responia d’una manera
clara i crec que absolutament inequívoca: “La situació
d’excedència especial com a secció jurídica va ser suprimida
expressament per la Llei 30/84, de mesures de la reforma de la
funció pública, actualment els serveis especials no constitueixen
una excedència, sinó un tipus de situació administrativa.” Per
tant -diu-, queda clar al respecte -i ho diu- que “els funcionaris
interins no gaudeixen d’aquestes situacions administratives”.

El Sr. Flaquer responia en aquell debat parlamentari que
agraïa la resposta al conseller i que, deia que reclamava
coherència a tots els càrrecs públics per complir la legalitat, en
concret deia: “aquesta pregunta no és intransigent -deia el Sr.
Flaquer-, no és una pregunta que s’hagi fet sense sol ni volta, és
una pregunta que ve motivada per la necessitat que els càrrecs
públics siguem capaços de donar conductes que puguin servir
d’exemple als ciutadans i sobretot no hi ha altra conducta més
exemplar que la del compliment de la legalitat vigent”, el Sr.
Flaquer. El diputat que asseia al costat del Sr. Flaquer era el Sr.
Gornés.
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Per tant, la pregunta és clara, quina és la posició que té el
Govern en relació amb el compliment de la legalitat i en el cas
que afecta a aquesta situació, jo diria que extraordinària, no
vista fins ara, no aplicada fins ara, i que afecta una persona que
és, efectivament, el Sr. Gornés i que, per tant, per què si ens
referim a ell és bàsicament per allò que deia el Sr. Flaquer, per
la voluntat de la màxima transparència i crec que per donar
exemple, com deia el Sr. Flaquer, als ciutadans que els diputats,
que els càrrecs públics són els primers que vigilen i compleixen
la legalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el Sr. Simón Gornés va
obtenir una plaça d’arqueòleg com a funcionari interí dia 16 de
gener de 2008 al Consell Insular de Menorca, una plaça que té
en propietat la diputada Cristina Rita.

En base a l’EBEP, a la Llei 3/2007, de funció pública, i
també a la jurisprudència, el departament de personal del
Consell de Menorca va emetre un informe favorable a la
possible concessió de serveis especials al Sr. Gornés. Amb
aquest informe a la mà, el 20 de juny el conseller executiu en
funcions del departament de Serveis Generals i Treball del
consell de Menorca, governat en aquells moments pel PSOE i
pel PSM, va aprovar i firmar la resolució que li concedia els
serveis especials per poder acceptar el càrrec.

Tal com consta a l’informe del Consell de Menorca, els
serveis especials s’atorguen en referència als articles 87 i 10.5
de l’EBEP i a l’article 99 de la Llei 3/2007, de funció pública de
la CAIB, en els quals s’especifica que sigui una condició
exclusiva de funcionaris de carrera. Però tot i això el mateix
EBEP, a l’article 10.5, estableix que als funcionaris interins els
podrà ser aplicable quan sigui adequat a la naturalesa de la seva
condició el règim general dels funcionaris de carrera.

Els serveis jurídics del Consell Insular de Menorca varen
aplicar la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre la
interpretació d’aquesta expressió, en tant que no es refereix de
manera uniforme als colAlectius de funcionaris interins, sinó que
s’ha de valorar cada situació per tal de fer efectiu el dret
fonamental d’igualtat reconegut a l’article 14 de la Constitució
Espanyola.

També cal tenir present que el dret d’accés a càrrecs públics
és un dret fonamental de la ciutadania, reconegut a l’article 23
de la Constitució Espanyola. A més hi ha jurisprudència recent,
la sentència del Tribunal Constitucional 240/1999, en resolució
del recurs d’empara 2897/1995, i sense anar més lluny el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer una passa
endavant en una sentència de 8 de setembre de 2011, coneguda
com a sentència Rosado Santana, on textualment argumenta:
“La ilAlegitimitat de tota diferència a menys que raonadament
s’acrediti, es raoni i s’objectivi la mateixa entre funcionaris de
carrera i funcionaris interins”. D’especial interès els apartats 43,

44, 49, 56 i 62 de l’esmentada sentència que reflecteixen
l’aplicació de la Directiva europea 1999/70 que impedeix
discriminar treballadors per la durada del seu contracte.

La dificultat més important en l’aplicació del règim de
situacions administratives als funcionaris interins de llarga
durada és que puguin quedar en altres situacions com ara
l’excedència forçosa. Evidentment, un funcionari interí en una
situació diferent al servei actiu no podrà tenir més drets dels que
tenia. Per tant, en cap cas tendrà dret a l’excedència forçosa ni
dret a que no es convoqui la plaça en la seva absència.

Tampoc s’ha d’oblidar que la legislació laboral, disposició
addicional quinzena de l’Estatut dels Treballadors, també
determina que és d’aplicació al personal laboral el règim de
conversió en treballador indefinit pel transcurs dels terminis
establerts a l’Estatut dels Treballadors, la qual cosa no impedirà
que es pugui convocar la plaça que ocupa ni que aquest sigui
cessat en cas d’amortització d’aquesta. El dret laboral intern
segueix, per tant, també com no podia ser d’altra manera el
contingut de les directives europees.

Quant al control de la legalitat dels actes i acords de les
entitats locals, està previst legalment a l’article 65.1 de la Llei
7/1985, reguladora de bases de règim local, i a l’article 111 i
següents de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de les
Illes Balears, i no vulnera l’autonomia local; s’exerceix per les
administracions estatal, autonòmica i en la nostra comunitat
autònoma també pels consells insulars d’acord amb la Llei
8/1993, de transferència de competències als consells insulars
en matèria de règim local.

Cadascuna d’aquestes administracions exerceix el control en
l’àmbit de les seves competències respectives. 

Els consells insulars, quant a entitats locals, també estan
subjectes al control de legalitat respecte dels seus actes i acords
per part de l’administració estatal i autonòmica. No obstant
això, curiosament i arran de la modificació de la Llei 8/1993,
per part de la Llei 8/2000, de consells insulars, no estan obligats
a trametre a les administracions autonòmica i estatal la còpia
dels seus actes i acords. 

Per tant, això -pensam- suposa una diferència important
respecte de les altres entitats locals que sí estan obligades a
trametre els seus acords.

En conclusió, el Consell de Menorca en exercici de la seva
autonomia i atenent informes jurídics basats en la normativa que
de manera resumida acab d’exposar, foren els que acordaren
reconèixer el dret del Sr. Simón Gornés a accedir a serveis
especials, un acord que varen prendre vostès mateixos i que ara
critiquen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Sr. Diputat.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, crec que es tracta de
transparència i de credibilitat. El Sr. Gornés, per la seva
responsabilitat pública, i el Partit Popular, per la seva tasca i la
seva responsabilitat a les institucions, té el deure de complir allò
que tantes vegades predica: ser transparents i ser creïbles, i per
ser-ho cal demostrar que el Sr. Simón Gornés ha estat tractat
amb l’ordenament jurídic, lògicament, vigent, igual que
qualsevol altre ciutadà.

No discutim si els funcionaris interins han de tenir els
mateixos drets o no, ja li ho he dit al començament de la meva
intervenció, no ho pos en dubte, tot el contrari, li diria endavant.
Però, ha presentat, té el Govern cap iniciativa per modificar la
legislació, la Llei de funció pública, per modificar, per instar la
modificació de l’Estatut Bàsic del Treballador perquè açò sigui
així? Per què no ho ha fet? Per què no ho ha fet? Per què,
públicament no ha dit, no ha expressat que no, que els
funcionaris interins haurien de tenir els mateixos drets, respecte
als serveis especials o altres situacions, que un funcionari de
carrera?

Vostè expressa, utilitza la legislació que té a mà i que dóna
suport a aquesta decisió. Li vull recordar, supòs que també,
segur, n’estic convençut que el té, que està en disposició de
l’informe de la Secretaria General per a l’Administració Pública
sobre la interpretació i aplicació de l’article 87.3 i de la
disposició addicional de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, on es deixa clar que els
serveis especials no són aplicables als funcionaris interins, ens
agradi o no. Podem fer la discussió política de si hauria de ser
així o no, però el compliment de la legalitat és una altra cosa.

Davant aquests dubtes, crec que sí que hauria de ser una
responsabilitat i una voluntat d’aquest govern, doncs exercir el
compliment de la legalitat també en els consells insulars, per la
responsabilitat que els pertoca i també per la situació especial
que és el cas d’un exconseller d’Administracions Públiques, que
en aquest moment treballa al Consell Insular de Menorca, per
transparència, per credibilitat. I miri que en aquest cas -i ho ha
dit vostè, jo m’hi he anticipat abans- la responsabilitat fins i tot
li podria dir que és compartida, el Govern que va prendre
aquesta decisió era un govern del Partit Socialista i del PSM, sí,
senyor, però aquell govern possiblement va cometre també
errors; i el govern del Partit Popular aprofitarà aquells errors per
privilegiar una situació d’una persona determinada, d’una
persona del Partit Popular, o no, o no ho farà? O farà que tots
els funcionaris interins siguin iguals? Garantirà aquesta
igualtat?

Jo li demanaria que, ja que és tan senzill i que la conselleria
ha tengut tan fàcil doncs exercir el control de la legalitat, ho fes,
li ho hem demanat, perquè és que, si no, haurem de cercar altres
vies perquè hi hagi informes jurídics que deixin clara la situació.

De fet, així ho hem solAlicitat i crec que seria bo no només
per al govern actual, sinó per al conjunt de la classe política
deixar clar que el Sr. Gornés si té aquesta situació i li correspon
jurídicament, doncs ben fet i aquí s’ha acabat.

I segona cosa, si creim que hauríem de modificar la
legislació per tal que s’aclareixi d’una manera definitiva i eviti
qualsevol dubte i qualsevol debat sobre aquesta qüestió i que els
funcionaris interins tenguin aquests mateixos drets, doncs també
endavant, però açò no s’ha fet.

M’agradaria en aquest sentit que el Govern fos clar i que fes
un exercici de transparència i un exercici, crec que en aquest cas
necessari perquè tots els funcionaris interins que en alguna
situació o en una altra han estat en aquesta situació o hi podrien
estar, sàpiguen quin serà el marc jurídic, quina serà la seva
seguretat i...bé, quins són els seus drets, els dret que els avalen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Tancaria la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, si el Sr. Simón Gornés ha
estat conseller d’aquest govern és perquè el Consell de
Menorca, en exercici de les seves competències, li concedí la
possibilitat d’anar en serveis especials, d’acord amb informes
tècnics i jurídics que he exposat anteriorment. La possibilitat de
demanar serveis especials és un dret dels funcionaris i s’ha
d’informar per l’administració de la qual depenen. 

El del Sr. Gornés és un cas més. Segons consta als informes
jurídics del Consell de Menorca el seu cas fou estudiat i li foren
aplicades les normes reguladores dels funcionaris que aplica per
part del Consell Insular de Menorca.

La Conselleria d’Administracions Públiques i aquesta
consellera respecten profundament l’autonomia de totes les
institucions; en aquest cas, màxim respecte per un
pronunciament del Consell Insular de Menorca, respecte per una
resolució estudiada i signada pels responsables polítics d’aquell
moment en aquella institució, tant pel conseller competent en
temes de personal com per la responsable del departament en
qüestió com per la secretària de la institució.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la seva presència i
també la de la Sra. Julia Rubio.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Continuaríem la sessió. Donam la benvinguda al Sr. Antoni
Gómez Pérez, vicepresident i conseller de Presidència, que
assisteix acompanyat de la Sra. Maria Elena Dávila Centeno,
cap de gabinet, i de la Sra. Paula González Medrano,
responsable de premsa.

I.2) Pregunta RGE núm. 5096/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a promoció turística als consells.

Per formular la pregunta RGE núm. 5096/13, relativa a
promoció turística als consells, té la paraula el Sr. Nel Martí per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

(...) Sr. Conseller, bon dia. Dia 9 de gener, i posteriorment
també el mes de febrer, el nostre grup demanava al conseller de
Turisme, el Sr. Carlos Delgado, a veure si el Govern preveia fer
efectiu durant aquesta legislatura el traspàs de la promoció
turística als consells insulars. El Sr. Conseller ens responia en
aquell moment que “en aquest moment no tenim cap previsió al
respecte”. Açò era, com dic, el febrer d’enguany, del 2013. 

Bé, si he de dir la veritat no és exactament açò; com és
habitual el Sr. Delgado em traduïa la pregunta i em responia tot
en castellà, cosa que no crec que encaixi gaire amb aquest
respecte que s’hauria de tenir doncs per la llengua que elegeixen
els diputats a l’hora de fer les seves intervencions, tantes
vegades com açò s’ha dit, la pregunta i la resposta estan en
castellà però, bé, diu exactament el mateix.

Posteriorment, el maig, es va demanar, també en aquest cas
a la Conselleria de Turisme i va respondre el Sr. Carlos
Delgado, per quines raons havia canviat la previsió que el febrer
aquest mateix conseller havia dit que..., doncs que per ara no hi
havia cap previsió; com és que a partir..., ja el maig hi havia
hagut un canvi, quins eren els motius? I se’ns va respondre que
la previsió del Govern no havia canviat. Bé, pot ser un lapsus,
d’acord, no ha canviat, però si no ha canviat la transferència, o
el traspàs, millor dit, de la competència de promoció turística no
s’hauria de dur a terme. Bé, les respostes són contradictòries.

I finalment també demanàvem, i en aquest cas al Sr.
Vicepresident i conseller de Presidència, el Sr. Gómez, doncs
una altra vegada què ha canviat durant aquest temps perquè ara
sí es pugui dur a terme i s’hagi iniciat de fet el traspàs de la
promoció turística, i, bé, se’ns deia exactament el mateix, que
el Govern no havia canviat d’opinió, que el desenvolupament
estatutari era un compromís del Govern, i que, com s’havia dit
anteriorment, açò només es duria a terme quan les condicions
econòmiques ho permetessin.

La pregunta anava en aquest sentit: què ha canviat? Han
canviat les condicions econòmiques del febrer del 2013 al maig
del 2013, que ara fan possible i viable el traspàs de la
competència de promoció turística? Aquesta és la pregunta, i
aquesta pregunta ve afegida d’una altra circumstància: el traspàs
es feia, i el Govern ho ha dit i ho ha defensat així, perquè la
promoció turística es pugui exercir per part dels consells
insulars amb eficàcia, amb eficiència i amb garanties, però
alhora veim la notícia que aquest traspàs es farà acompanyat de
mantenir les funcions en promoció de l’ATB, cosa que també
ens sorprèn i que no acabam de veure com encaixa amb
aquestes noves circumstàncies econòmiques que ara sí fan
possible la promoció turística. Per tant a nosaltres, Sr.
Conseller, ens agradaria que aclarís l’escenari en el qual ens
trobam, què ha canviat per tenir la confiança que aquest traspàs
es fa amb una voluntat i amb unes garanties reals i fermes, i que
efectivament el traspàs serà complet. 

La competència -ho sabem tots-, l’Estatut estableix que la
promoció turística és una competència pròpia dels consells
insulars; per tant no parlam d’una transferència sinó d’un
traspàs dels recursos necessaris perquè els consells exerceixin
la seva competència, una competència que ja l’Estatut marca
com a pròpia.

I també creim que hauríem de contrastar aquest canvi de
postura i de situació econòmica amb una situació tampoc no
resolta, en aquest cas que afecta Menorca i que també
competeix al Govern i que té a veure amb la situació
econòmica, que és la situació de les dues fundacions, la
Fundació Destí Menorca i la Fundació Turisme Menorca, que
no està resolta, i com encaixa tota aquesta situació, tot aquest
model d’una ATB, de dues fundacions que no s’han fusionat,
que no s’ha resolt, i d’unes circumstàncies econòmiques que
han millorat per ara fer possible aquest traspàs. Creim que és un
moment adequat perquè el sector turístic, empresarial, que sí
han reclamat aquest traspàs, tenguin la confiança que es farà
efectivament amb aquestes garanties que el Govern i també
l’oposició, lògicament, volen. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Contestaria el Sr. Conseller.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchísimas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. ¿Tiene usted algo en contra del castellano? ¿Usted
considera que un idioma que es oficial en estas islas un diputado
no puede hacer uso del castellano si así lo considera? Yo creo
que nadie, nadie se ha puesto en contra o ha manifestado nada
en contra por el uso del catalán. Yo creo que cada uno, dentro
de...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputado, no tiene la palabra, por favor.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

...dentro del ámbito de su libertad creo que puede elegir
cualquiera de los idiomas oficiales en esta tierra. Por lo tanto
usted lo está haciendo y el Sr. Carlos Delgado, en uso de esa
libertad, pues utilizó el idioma que consideró.

En segundo lugar he de decirle que aquí no hay nada
contradictorio. Puede ser que usted no lo entendiera, pero aquí
no hay nada contradictorio. Nosotros siempre dijimos que las
transferencias en materia de promoción turística se harían
cuando el momento fuese más adecuado en función de la difícil
situación económica que había en el inicio de la legislatura, con
la finalidad de que el traspaso de competencias, cuando se
ejerciera por parte de los consells insulars, que fuese más eficaz
y más eficiente, y esto lo dijimos pues ya desde el inicio de la
legislatura. Consideramos en estos momentos que el escenario
que tenemos es distinto y por lo tanto, de acuerdo con las
conversaciones que hemos mantenido con los distintos
presidentes de los consells y en vista de la situación que hay,
consideramos que podemos iniciar la tramitación de este
traspaso de competencia, que tampoco es muy..., digamos que
lleva todo un procedimiento, y cuando... hacia el final de
legislatura que sea efectivo, pues sin duda que el ejercicio de
estas competencias por parte de los consells será bastante más
efectivo.

En cuanto a lo que usted comenta que la transferencia sea
completa, la transferencia será completa. En cualquier caso,
como usted sabe, el procedimiento es que se reúna la Comisión
mixta de transferencias, y en el seno de esta comisión mixta se
va a elegir una ponencia técnica, y esta ponencia técnica estará
compuesta por representantes de todas las instituciones, consells
insulars y la comunidad autónoma, pues aquí será donde
elaborarán ya una propuesta articulada, articulada, que se
pongan de acuerdo pues tanto los consells como el Govern, y
será la que se elevará a la comisión técnica.

Muchísimas gracias.

¡Ah!, perdón. La Comisión mixta de transferencias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Torn de rèplica per un
temps de cinc minuts. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, si li he de dir la veritat és que
les dialèctiques i la confrontació relacionades amb el tema
lingüístic em molesten moltíssim. Jo només li vull aclarir una
cosa: van modificar la Llei de funció pública només amb un
objectiu, i en aquest objectiu hi havia una excepció, i era que
qualsevol ciutadà que s’adreci a l’administració ha de ser
respectat en els seus drets lingüístics, és a dir, un ciutadà que
s’adreci en castellà ha de poder ser atès en castellà, i un ciutadà
que s’hi adreça en català, pugui ser atès en català. Jo som un
ciutadà, som un diputat; m’adreç al Govern en català; si em vol
respondre en castellà, doncs miri..., però que em tradueixi la
pregunta... Vostès m’han de traduir tots els textos que jo faig
per després...? Açò és el respecte? Açò és el respecte de què

vostès tanta bandera van fer a la Llei de funció pública? “No, els
ciutadans, els seus drets seran respectats, no es preocupin, seran
respectats. Els d’atenció al públic coneixeran la llengua
catalana”. Açò és el respecte, s’aplica als ciutadans però no als
diputats.

Vostè el que m’ha explicat, Sr. Conseller, ja ho sabia, que
quan les circumstàncies econòmiques i tal, que fossin les
adequades, doncs es faria, es començaria el traspàs de la
competència de promoció turística. Fins aquí, d’acord, ho han
dit, és cert, des del primer dia, però jo no deman açò, jo deman
quines són aquestes circumstàncies, aquest escenari al qual
vostè es referia, diferent des del febrer al maig del 2013, perquè
el febrer se’ns digui que no hi ha cap previsió i el maig la
comissió estigui constituïda i comenci. I ben fet, endavant,
perquè hem estat els primers a reclamar el traspàs d’aquesta
competència. Però demanam quin és aquest canvi de
circumstàncies i d’escenari sobretot perquè no el veim, perquè
en aquest canvi d’escenari se’ns diuen coses contradictòries,
se’ns diu que la transferència serà completa però que es
mantindran funcions de promoció amb l’ATB, i açò ens sona a
repetir els mateixos errors que hem comès molts d’anys enrere,
que és que cada vegada que es fa una transferència o un traspàs
es crea una duplicitat, i el discurs de la duplicitat no és tan meu,
jo diria que és més del Govern que meu, però hi estic totalment
d’acord.

El traspàs, la transferència de competències, no pot suposar
incrementar l’estructura, el cost de l’administració, i en aquest
cas mantenir l’ATB en funcions de promoció és generar una
duplicitat, sobretot per una cosa, perquè suposa un menyspreu
pels consells insulars. Sempre el motiu que s’ha utilitzat és la
coordinació, volent dir que els consells insulars, perdoni, no
estan capacitats per ells tot sols coordinar-se, per si han de fer
una promoció conjunta o no, no estan capacitats; açò és
massa..., és una circumstància massa elevada, és impossible. 

Per tant, circumstàncies econòmiques, i nosaltres volem la
màxima, la millor dotació per tal que aquesta competència es
pugui exercir per part dels consells insulars amb garanties, i no
veim aquest canvi d’escenari; nosaltres veim un canvi
d’escenari d’interès polític, però açò ens ho ha d’aclarir vostè.
Jo voldria saber quin escenari diferent es dóna per tal que, ara
sí, sigui efectiu el traspàs, i li he de dir que endavant, endavant
amb el traspàs de promoció turística, però volem un traspàs amb
garanties, i ens fa dubtar molt que no s’expliqui, que no es digui
per què realment al febrer era impossible i al maig és una
realitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicepresidente.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, la
modificación de la Ley de función pública se hizo de acuerdo
con nuestros compromisos electorales y yo creo que lo hemos
repetido hasta la saciedad del porqué se hizo, y hemos repetido,
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y se está cumpliendo, que estaban garantizados todos los
derechos de los catalanoparlantes, es decir, en sus relaciones
con la administración, eso sin ninguna duda. Ahora bien, dicho
eso puede ser que usted lo interprete de tal manera con tal de
confundir, que es la política que a ustedes les va muy bien, es
decir, intentar de manipular y confundir, y que al final haya
cierta confusión en la sociedad, pero yo creo que la
modificación de la Ley de función pública estaba dentro de
nuestro compromiso electoral, se ha hecho de acuerdo con
aquellos criterios y el derecho de todos los ciudadanos en la
relación con la administración está garantizado, porque se les
atenderá en el mismo idioma que se dirigen a ella, y el acceso
a la administración pública también le recuerdo que en igualdad
de condiciones siempre hay preferencia al que tiene un dominio
acreditado del catalán, en el acceso a la administración pública.
Por lo tanto yo creo que esto usted lo sabe de sobra.

En cuanto a qué ha cambiado, pues yo es que le vuelvo a
insistir en lo mismo. En estos momentos han pasado unos años
desde que iniciamos la legislatura, en que había mucha
incertidumbre en materia económica. Nosotros dijimos que en
aras de evitar duplicidades y en aras de que esta competencia se
desarrollara con la mayor eficacia y eficiencia posible, pues se
iniciarían las transferencias o se harían efectivas en el momento
que consideráramos que era más adecuado. En estos momentos
ha pasado un tiempo y usted puede que no esté conmigo, pero
el horizonte económico no es el que había al inicio de la
legislatura. En términos macroeconómicos yo creo que la
situación está cambiando, estamos viendo que la situación, la
realidad económica pues..., en fin, hay otras..., tenemos otros
horizontes, y consideramos que es el momento de iniciar estas
conversaciones para el traspaso de estas competencias.

En cuanto a los temas de la ATB, he de decirle que la ATB
vamos a evitar todo tipo de duplicidades, eso es así, y la ATB
tiene otras competencias, como es la formación, como es la
calidad, como es la inteligencia de los mercados, que esto, esto
es una materia que es competencia del Gobierno, y en cualquier
caso lo que yo le puedo garantizar es que las competencias en
materia de promoción turística se van a ejercer absolutamente
por los consells insulares sin que haya ningún tipo de duplicidad
en ningún organismo del Gobierno de la comunidad autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente.

I.3) Pregunta RGE núm. 5098/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a tasca pública de quedar-se a casa.

Per formular la pregunta RGE núm. 5098/13, relativa a tasca
pública de quedar-se a casa, té la paraula el Sr. Nel Martí per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Els darrers quatre anys s’ha
duit a terme per part dels diferents governs de la comunitat
autònoma un procés de reestructuració i redimensió del conjunt
d’entitats públiques empresarials, societats mercantils públiques
i fundacions del sector públic agrupades en el que es coneix
com a sector instrumental. Tot i la necessària reestructuració, la
gestió de recursos humans lligada a la redimensió del conjunt
d’ens que ha dut a terme el Govern de les Illes Balears des del
juliol del 2011, dissenyada i dirigida des de la Direcció General
de Control Pressupostari, ha generat una allau de recursos,
sentències d’improcedència i de nulAlitat, i obligacions a càrrec
del pressupost de la comunitat autònoma que sense cap dubte es
contradiuen i desvirtuen l’objectiu inicial de reducció de la
despesa vinculada al sector públic instrumental.

L’origen de tots els recursos i les sentències és la política
d’acomiadaments dels treballadors públics vinculats al sector
públic instrumental aplicada per l’actual govern, que pretenia,
per la via de l’amortització de places, sense indemnització, ni
negociació, ni preavís, acomiadar quasi 600 treballadors. Del
total de treballadors acomiadats s’han presentat..., jo ja no sé
quants, li he de dir la veritat, perquè amb totes les preguntes i
control parlamentari he estat incapaç de tenir la xifra exacta,
esper que avui la pugui conèixer, tenc constància d’uns 130
recursos individuals i colAlectius, de manera que els empleats
pública acomiadats que han recorregut i són susceptibles de ser
readmesos i/o indemnitzats pot superar al voltant dels 200.

A més d’açò alguns sindicats hem de recordar que han
presentat també una demanda colAlectiva que podria afectar la
totalitat dels treballadors acomiadats per la via de
l’amortització.

Pràcticament totes les sentències conegudes declaren nul o
improcedent l’acomiadament que el Govern ha executat sense
negociació ni indemnització ni avís previ. Totes elles remeten
el Govern a la normativa laboral actual quant a la necessitat de
tramitar un expedient colAlectiu negociat, que contempli el
temps treballat i les corresponents indemnitzacions. A pesar de
les desenes de sentències dels jutjats d’allò social i la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern
ha optat per recórrer sense perjudici del compliment i l’execució
de les sentències, que en alguns casos ha resolt readmetent els
treballadors i pagant la corresponent nòmina sense haver d’anar
a treballar. Li vull dir que açò no és un invent del nostre grup
sinó que, jo supòs que de forma correcta, ho va fer per escrit, es
va adreçar a aquests treballadors dient-los que no
s’incorporessin físicament al lloc de feina.

Finalment, després de diversos mesos en aquesta situació, el
Govern efectivament ha hagut de retornar a l’inici del procés,
negociar i pagar una indemnització; açò sí, ara el valor de la
indemnització ja no és aquell sinó que en la majoria de casos és
el màxim de 45 dies per any treballat.
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El resultat d’aquesta pèssima gestió ha estat l’acomiadament
arbitrari de centenars de treballadors, demandes judicials i
abundants costos econòmics evitables. A les despeses judicials
cal afegir el salari de tramitació, les nòmines pagades després de
la remissió i finalment una indemnització més elevada que si
s’hagués negociat d’inici un acomiadament justificat per raons
econòmiques i per la necessitat d’amortitzar places
prescindibles en la nova organització de l’ens públics del sector
instrumental.

En definitiva, una gestió pèssima d’una reestructuració en la
qual tots coincidíem que era necessària, però que consideram
que no s’ha duit a terme de forma correcte ni respectant els drets
dels treballadors. 

No em referiré al cas de l’enginyer d’ABAQUA, que també
seria esmentable, hi ha altres casos puntuals. El cas dels
treballadors que queden i cobren estant a casa, doncs, jo crec
que és l’exemple més clar de la pèrdua de nord respecte
d’aquesta reestructuració. 

I en la pregunta hi va implícita una, jo crec, demanda que
hem fet mil vegades des de l’oposició, que és transparència en
tot aquest procés. Vostè ho sap, perquè li hem demanat de forma
per escrit i de forma clara i directa, no hem conegut encara
quins han estat els criteris objectius a través dels quals s’han
elegit els treballadors que continuen o que no poden continuar
en aquell ens, en aquella empresa. No els coneixem, ni sindicats
ni treballadors ni oposició ni ciutadania ni mitjans de
comunicació, ningú. Cada vegada que ho hem demanat se’ns ha
dit, sí, ho poden demanar empresa per empresa, ens per ens, ho
hem fet, esperam resposta ara, ens per ens quins han estat els
criteris objectius a través dels quals s’han duit a terme la
reestructuració d’aquella entitat, d’aquell ens.

En aquest sentit, només li demanam una valoració, perquè
la pregunta el que pretén és una valoració, quina és la valoració
que fa en aquest moment el Govern de tot el procés de
reestructuració i li posam, efectivament, com a cas extrem doncs
la situació d’aquells treballadors que van ser acomiadats i que
la sentència demanava la seva readmissió i els van readmetre,
però van quedar a casa cobrant i no assistint, no anant al seu lloc
de feina, que em sembla que estarem d’acord que és un exemple
doncs d’una gestió, com a mínim, molt incorrecte pel que fa a
la gestió dels recursos públics, perquè són recursos que pagam
tots els ciutadans lògicament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Vicepresidente.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado. Cualquiera
que le escuche parece que tenemos encima una apocalipsis
porque realmente aquí pésima gestión, arbitrariedad... yo creo
que usted está confundiendo el momento que estamos viviendo
y lo está confundiendo cuando usted pues formaba parte, o su
partido, del Gobierno del pacto de progrés que allí desde luego
sí que había arbitrariedad, allí sí que había pues... hay una

efectiva mala gestión que todos estamos padeciendo hoy en día.
Yo creo que usted se confunde, se confunde de época. 

Mire, nosotros cuando iniciamos esta legislatura dijimos que
íbamos a profundizar en la racionalización y en la
reestructuración del sector público instrumental, lo dijimos
porque creíamos que era lo que necesitaba esta sociedad y
porque creíamos o considerábamos, y seguimos considerando,
que esta sociedad tiene que tener una administración pública
adecuada a sus necesidades y no más de lo que se necesita
porque al final todo esto repercute en los bolsillos de todos los
ciudadanos.

Caso contrario que hacían ustedes, porque usted recuerde, y
además está recogido en los medios de comunicación, que
ustedes reconocían que había un sector público desmesurado y
reconocían que sobraban en torno a ... que había que despedir en
torno a 700 empleados públicos cada año. Esto está en las
declaraciones recogidas en algunos medios de comunicación.
Pero en cambio ustedes no hacían nada, ustedes lo reconocían,
pero no hacían nada. Este gobierno está haciendo, a pesar del
desgaste que ello conlleva, pues, está acometiendo la
reestructuración que consideramos.

Y, ¿por qué iniciamos este camino? Pues iniciamos este
camino precisamente porque se consideró que era el más
beneficioso para la administración, que es lo que ustedes no
quieren reconocer, y era el más beneficioso porque se trataba de
trabajadores indefinidos, no fijos, que habían accedido a un
puesto de trabajo sin pasar por ningún criterio de selección. Por
lo tanto, ahí no se habían, no se habían... pues reconocido los
criterios de igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto,
considerábamos que la amortización de las plazas que ocupaban
estos trabajadores conllevaba no tener que pagar ningún
despido, por lo tanto, era beneficioso para el Gobierno. Este
criterio está avalado por una amplia base jurisprudencial, que
está ahí.  ¿Qué ha sucedido? Que en el transcurso de todo este
camino pues ha habido un cambio de criterio de los jueces, que
está reconocido en las propias sentencias, que incluso tenemos
sentencias que en casos, no ya idénticos,  no ya similares,
perdón, sino idénticos, hay criterios en las sentencias distintos.
Y esto es lo que nos ha llevado a esta situación, a esta situación
que nosotros seguimos convencidos que lo hicimos bien y que
estamos en el buen camino.

De esta sentencia hay de dos tipos, hay unas que se declaran
los despidos nulos y otros despidos improcedentes. A los que
usted se refiere, que son despidos nulos, habría, de acuerdo con
la legislación vigente, que volver a reincorporar a estos
trabajadores en su puesto de trabajo. Resulta que el puesto de
trabajo está amortizado, por lo tanto, no hay, no existe este
puesto de trabajo para que vuelvan a reincorporarse. Aquí hay
dos caminos después, y le hablo con total claridad: uno, recurrir,
que en este caso usted sabe que en estos casos hay que pagar los
salarios de tramitación, además de mantenerlos de alta en la
Seguridad Social, o despedirles. Por lo tanto, hemos creído más
beneficioso pues esperar a que las sentencias sean firmes y,
digamos, cortar la relación laboral de estos señores con la
administración porque realmente los puestos de trabajo ya
estaban amortizados. Y seguimos creyendo que hemos actuado
bien, a pesar que ustedes pues por este cambio de criterio lo
estén utilizando ahora para manipular y para confundir... en fin,
estas cosas que ustedes saben hacer muy bien.
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En cualquier caso, le diré que la reestructuración del sector
público instrumental en estos momentos cuando nosotros
entramos había 182 entes y en estos momentos, cuando finalice,
quedarán 74 y desde el año 2010 al 2013 ha supuesto una,
digamos, un ahorro en torno a los 311 millones de euros.

Y le diré que el despido por parte de estos trabajadores de
cada una de las empresas públicas se ha hecho con criterios
puramente objetivos, puramente objetivos, y verá que
precisamente y por eso, pues, en fin, hay gente que se le sitúa
pues en torno a todos, digamos, los grupos políticos que existen
hoy en día aquí en Baleares. Por lo tanto, aquí no ha habido
ningún tipo ni de manipulación ni de orientación y se han
atendido a criterios, como le digo, puramente objetivos. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Vicepresidente. Torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, torn a reiterar, no posam en
dubte que fos necessària la reestructuració del sector públic
instrumental, en absolut, fins i tot si vol li puc reconèixer que ja
m’hagués agradat que el govern anterior hagués pogut anar amb
major velocitat, amb major celeritat en aquest procés, però no
s’argumenti que vostès... no. El sector públic instrumental és el
resultat de molts governs i jo tornaré a posar les xifres damunt,
si vostè mira el nombre d’empreses i el nombre de treballadors
contractats durant els diferents governs es trobarà que la
responsabilitat del Partit Popular és molt gran, molt. El 80% de
les empreses i la immensa majoria dels treballadors d’aquestes
empreses han estat contractats en època del Partit Popular, però
tant és, eren circumstàncies diferents i ara cal rectificar, però no
eludim responsabilitats.

El que demanam és que els treballadors fossin tractats
d’acord amb els seus drets laborals. Jo crec que treballadors que
han estat fins a trenta anys, trenta anys, perquè hi ha treballadors
de trenta anys en una situació d’indefinit no fix, aquesta situació
jurídica d’indefinit no fix, se’ls tracti finalment com se’ls ha
tractat, és a dir, sense ni un previ avís, amb una carta que
l’endemà reben, una carta, visita al despatx del gerent o del
director corresponent i dir-li demà no tornis, no eren les formes.
Açò és el que deim.

Necessària la reestructuració? Sí. El procediment, el procés,
el respecte als drets laborals? No.

Se’ns diu que s’ha fet de forma rigorosa, miri, jo aquí tenc
la pregunta on jo ja no sé com demanar i li demanaria que em
digués com ho he de fer, on deman informes, documents, el que
tengui l’Advocacia de la comunitat autònoma a l’hora d’orientar
el Govern en la reestructuració del sector públic instrumental.
La resposta sap quina és, està firmada pel Sr. Antonio Gómez,
no n’hi ha. No n’hi ha cap. O sigui, l’Advocacia no ha
participat. Idò, qui ha participat? Digui’m, hi ha alguna cosa,
algun document jurídic? Si hi és, digui’m, com vol que li
demani per poder tenir accés a aquesta informació jurídica que
explica clarament quina era l’orientació que es feia en el
Govern, i que vostès diuen que, no, no, nosaltres hem seguit
criteris objectius, jurídics. Bé, digui’m, digui’m quins són?

Doni’m documents i informes per jo conèixer quines eren les
orientacions jurídiques que es donaven en el Govern. O no eren
tan jurídiques?

Jo he insistit que el principal dèficit de tot aquest procés ha
estat la manca de transparència. Vostè em torna a dir que s’ha
fet amb criteris objectius, empresa per empresa, però, quins
criteris objectius, quins? A una empresa privada primer es
decideix quin model d’empresa es vol arribar a ser i s’estableix
un camí, un procediment, i s’estableix quins són els llocs de
feina, les places de les quals s’haurà de prescindir, però hi ha
uns criteris. Quins criteris? Els hem demanat per activa i per
passiva, no els coneixem. No trobi estrany després que traguem
com a conclusió, vostè dirà que és manipulació, traguem com a
conclusió que no hi ha objectivitat i que hi ha més bé
arbitrarietat. 

Què amb la reestructuració no s’ha anat a eliminar tot aquell
que no fos del Partit Popular? No he dit açò, ara, sí que dic, sí
que dic que en el procés de reestructuració hi ha hagut purga
política, sí que ho dic, així de clar. I dic també que sí s’ha tengut
en compte l’adscripció política d’alguns dels seus treballadors.
Què açò ha estat el criteri per reestructurar tot el sector? No ho
dic, però que aquest criteri s’ha tengut en compte, sí, i algun dia
no tengui cap dubte se sabrà.

Per tant, per evitar qualsevol especulació, mentre no sigui
contrastada, jo crec que la millor solució és allò que predica el
Govern, transparència. Per favor, exposin als sindicats, als
treballadors els criteris objectius que s’han aplicat.

I finalment, li demanaria, no era aquesta la pregunta, però
entendrà que també aprofiti per fer-la, sobre la situació del
Centre Balears Europa. Sabíem quina era un poc la decisió i
l’objectiu, de fet tenc aquí algunes respostes respecte del
Consorci Centre Balears Europa i les previsions; avui he vist
alguna notícia, doncs, que hi havia ... crec que també... bé,
entengui que aprofiti per saber també, si pot explicar quina és la
situació o el canvi de situació que s’ha produït en aquest ens.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Vicepresident.
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire, esto que
está usted poniendo en duda de que no hemos seguido criterios
objetivos y que usted tiene conocimiento que aquí ha habido
pues algún tipo de persecución política esto usted,
sencillamente, no está diciendo la verdad, por no emplear otra
palabra, ¿vale? Y le pido que si conoce alguna persona que se
haya puesto, que se haya despedido por criterios políticos que
nos lo haga saber. Basta una persona. Pero es muy fácil venir
aquí teniendo los medios delante y decir pues que aquí se ha
despedido a gente por puros criterios políticos. Esto es faltar a
la verdad cuando precisamente le he comentado antes que hay
malestar en el entorno de todos los partidos políticos
precisamente por esto, porque aquí se ha atendido a criterios
puramente objetivos, puramente objetivos.

En cuanto a las personas que usted dice y la responsabilidad
del PP de tener, pues, este sector público tan abultado yo no le
digo lo contrario, aquí todos tenemos responsabilidad, no la voy
a eludir en este caso, todos tenemos responsabilidad, pero le
recuerdo que en el período que se ha incorporado mayor gente
a la administración pública fue en el pacto de progrés, en torno
a 5.000 personas, eso sí que son datos que están ahí. Por lo
tanto, reconozco esta responsabilidad, pero que conste que en
este período, en este período del último pacto de progrés casi
5.000 personas se incorporaron a la administración... sí, más de
5.000, a la administración pública.

En cualquier caso...

EL SR. PRESIDENT:

Agradecería, por favor, que no se interrumpiese la palabra
del Sr. Vicepresidente cuando está hablando.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez i Pérez):

En cualquier caso, y yo creo que insistir más en esta línea
pues no nos va a llevar a, en fin, a que usted cambie de opinión,
pero sí quiero decirle que la hoja de ruta que inició este
gobierno a la hora de reestructurar el sector público instrumental
y que, por lo tanto, en lo que afectaba a los despidos hemos
elegido la ruta que hemos creído y que hemos considerado más
beneficiosa para la administración y en la toma de esta decisión
pues han participado todas las personas que tienen
conocimientos suficientes y capacidad y competencia para
tomar estas decisiones. 

Por lo tanto, insisto en que fue... elegimos la hoja de ruta
que creímos en todo momento que era la más beneficiosa. Nos
hemos encontrado, y no sólo aquí en Baleares, el otro día había
un medio de comunicación de la comunidad de Canarias que
estaban en la misma línea, que habían elegido este camino y
resulta que también se había producido este cambio de criterio
de los jueces. Por lo tanto, tampoco somos la única comunidad
autónoma que había iniciado este camino a la hora de
reestructurar el sector público instrumental.

En cuanto al otro tema, que usted me ha... aunque no es
cuestión de la pregunta, relacionado con el CBE, no voy a
profundizar, pero sí quiero pues que quede claro la sensibilidad
que nosotros tenemos precisamente con todos los trabajadores
y sí quiero decirle que en estos momentos estamos trabajando
para ver si conseguimos la viabilidad de este consorcio. Hay un
escenario pues digamos nuevo, pero en cualquier caso no voy a
hacer más declaraciones porque estamos precisamente ahora
inmersos en digamos en este trabajo.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Abans de continuar volem agrair la
presència del Sr. Vicepresident i dels seus acompanyants. 

Passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE núm.
3963 i 4337/13.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 3963/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuda a l'Ajuntament d'Es Mercadal per sentència
condemnatòria.

Per defensar la Proposició no de Llei RGE núm. 3963/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajuda a
l’Ajuntament d’Es Mercadal per sentència condemnatòria, té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Marc Pons, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui el Grup Socialista du a aquesta comissió dues proposicions
no de llei que tenen, en certa manera, un mateix rerafons i que
persegueixen la voluntat d’obrir un debat entorn a quins han de
ser els criteris d’ajuda que el Govern ha de prestar als
ajuntaments quan aquests es troben immersos en sentències
judicials a la contra que els impliquen esforços econòmics
importants. 

No tenc massa clar que aquest debat l’haguem fet en cap
moment, el que sí està clar és que tenim precedents prou
evidents que posen de manifest que els criteris no sempre són
iguals, i davant aquesta realitat crec que seria important que el
Parlament de les Illes Balears es manifestés i, per tant, obrís un
debat entorn a quins han de ser, quins trobam que haurien de ser
els criteris que, evidentment partint del principi de la igualtat,
haurien de poder ser tractats tots i cada un dels ajuntaments de
la mateixa manera.

Deia que dins aquesta legislatura ja tenim algun precedent,
algun precedent com és, permetin-me, els ilAlustraré d’una
manera molt ràpida, la mateixa sentència de Ses Covetes aquí,
en el municipi de Campos, que record parteix d’una llicència
urbanística que els tribunals acaben per dir que està mal donada,
que obliga al seu enderroc, que l’Ajuntament de Campos té
l’obligació d’enderrocar, que finalment acaba fent i que, així ho
diu l’Ajuntament de Campos, davant les seves limitacions
econòmiques i tècniques, demana ajuda al Govern de les Illes
Balears, el qual, el Govern, respon dient que l’ajudarà cobrint
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el 75% de les despeses d’aquesta sentència, acord que verbalitza
i ha verbalitzat en més d’una ocasió el mateix conseller
Company, com a conseller d’Ordenació del Territori o conseller
d’Ordenació del Territori, d’Agricultura i de Medi Ambient i
per tant, tenim perfectament clar quin és el criteri que en aquests
moments, davant de les realitats que ens hem trobat, ha decidit
marcar el Govern de les Illes Balears.

N’hi ha algun altre a mitjan camí, com és el mateix Pont des
Riuet a Manacor, on també s’han signat protocols per fer efectiu
precisament un suport directe econòmic del Govern de les Illes
Balears i del mateix Consell de Mallorca per ajudar en aquest
cas l’Ajuntament de Manacor, protocols, a fer efectiu
precisament un suport important i per tant, per poder-lo ajudar.

El Grup Socialista posa damunt la taula amb aquestes dues
proposicions no de llei, la primera, la que és objecte de debat en
aquesta proposició no de llei, una sentència succeïda a
l’Ajuntament d’Es Mercadal, la qual, si em permeten, els
ilAlustraré perquè en tenguem coneixement tots i sapiguem de
què rallam, per tant, els posaré en antecedents.

Som a l’any 2004, som a les festes de Sant Antoni a
Fornells, ens trobam al port de Fornells, propietat, competència
del Govern de les Illes Balears i, malauradament, hi ha un
accident desgraciat on una persona cau al port, té una mala
caiguda i acaba amb una tetraplegia irreversible, un fet
desgraciat que ningú no persegueix, que és un accident i que,
malauradament, evidentment, l’Administració hi ha de fer front.

La persona afectada ho du als tribunals i ens trobam amb
una sentència del Tribunal Superior de Justícia que condemna
l’Ajuntament d’Es Mercadal a pagar 1.563.584 euros com a
conseqüència d’aquest accident del qual se’n fa responsable. És
cert, hi ha una assegurança que cobreix una part d’aquest
accident, però l’assegurança té una quantitat màxima de
308.018 euros i per tant, som molt enfora del 1.500.000 que
l’Ajuntament d’Es Mercadal està obligat a pagar.

Idò dins aquest escenari, l’ajuntament evidentment, parlam
d’un ajuntament de 5.000 habitants amb recursos econòmics i
tècnics limitats, com també argumentava l’Ajuntament de
Campos, es troba davant el fet de demana empara al Govern de
les Illes Balears, de veure si hi ha alguna possibilitat que el
Govern pugui ajudar l’Ajuntament d’Es Mercadal a abonar una
part d’aquests diners. Remet una carta al president Bauzá, ja fa
temps de tot això, parlam de dia 8 de març del 2013, i a dia
d’avui, des de dia 8 de març del 2013, el president Bauzá encara
no ha donat, que un servidor en tengui coneixement, resposta a
aquesta carta.

Aquí devora ens sembla que és més que oportú fer la
reflexió de veure quins són els criteris que el Govern ha de
decidir o hauria de decidir a l’hora d’ajudar i donar suport a
ajuntaments que, insistesc, es troben amb problemes puntuals
com a conseqüència de fets més o manco desgraciats, però en
qualsevol cas, que tenen i suposen obligacions dineràries a fer
front.

Nosaltres aquí duim una proposta d’acord, una proposta
d’acord que evidentment parteix dels mateixos criteris que s’han
aplicat a Ses Covetes, on el Govern pugui fer front al 75% de
les despeses, però aquesta és una quantitat que el Grup
Socialista estaria disposat a modificar si hi hagués una voluntat
d’acord per part del Partit Popular.

No venim aquí amb una idea de tancar-no en banda i de
voler defensar una igualtat única, entenem que hi poden haver
diferències en un moment determinat, però sí que voldríem en
qualsevol cas i ens semblaria important que el Parlament de les
Illes Balears demanés al Govern que fos equànime a l’hora
d’aplicar criteris i que per tant, també ajudés a altres
ajuntaments com ho ha fet en el cas de Campos. I molt més, i
vull recordar açò, molt més quan l’accidents es produeix dins
ports de les Illes Balears, el qual és competència del Govern de
les Illes Balears.

Aquesta és la proposta que nosaltres feim avui amb un to,
insistesc, molt, molt constructiu i que ens agradaria que el
Parlament pogués prendre una decisió i que poguéssim enviar
un missatge a l’Ajuntament d’Es Mercadal pel qual es digui que
des del Parlament hem demanat al Govern que ajudi
l’ajuntament perquè, com la resta d’ajuntaments, també té dret
a ser ajudat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps
de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu perquè em sembla
que la proposta ja ha estat àmpliament exposada.

Creim que és una proposta adequada, necessària, sobretot
per clarificar quin és el criteri, que siguin uns criteris
transparents i que garanteixin la igualtat de tots els municipis a
l’hora d’obtenir el suport per part del Govern.

És evident que aquesta proposta ve distorsionada per un fet
i és pel fet que el Govern ha decidit ja ajudar Campos amb el
pagament del 75% de la sentència condemnatòria sobre Ses
Covetes i per tant, lògicament, els altres municipis també en una
situació precària i en unes circumstàncies especials reclamen la
mateixa solidaritat, el mateix suport.

Avui tots els ajuntaments passen per un temps molt precari
quant a la hisenda municipal, tots necessiten el suport del
Govern, però sobretot el necessiten quan esdevenen casos com
el de Ses Covetes, com el d’Es Mercadal, com el que a la
propera proposició es tractarà de Sencelles. 
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En aquest sentit, creim que el Govern hauria d’expressar uns
criteris de forma clara, de forma transparent, que siguin
coneguts per tots els ajuntaments i que per tant, que tots tenguin
la mateixa possibilitat d’accedir al mateix suport.

Estarem d’acord que, en qualsevol cas, la via que seria ideal
no és aquesta, sinó aquella que dóna una major autonomia a
l’administració local, als ajuntaments, que els atorga un nou
finançament que els fa capaços d’afrontar situacions especials,
però la realitat no és aquesta avui i per tant, en aquesta realitat
actual el Govern ha d’actuar per a tots igual.

Per tant, no tenim en cap dubte, la proposta com deim és
necessària, la proposta té sentit i sobretot la proposta requereix
que el Govern demostri que és capaç d’actuar de forma
equànime i de forma equitativa en relació amb tots els
municipis, governi qui governi, i seguint com deia uns criteris
equiparables i objectius.

Donarem suport, per tant, a aquesta proposició, com també
donarem suport a la propera, la referida a l’Ajuntament de
Sencelles, i bé, esperem que el suport sigui unànime perquè ens
dóna la impressió que és absolutament coherent, necessària i
que requereix el suport de tots els grups parlamentaris perquè
els municipis se sentin com a mínim suportats en circumstàncies
tan extraordinàries com les que s’han esmentat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. José María Camps, per un temps de deu minuts.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president, senyors diputats i diputades:
Lamentablement avui hem de parlar d’aquest accident que es va
dur a terme aquí, a les festes de Fornells, per allà, per l’any
2004. Aquest cas que ens ocupa, respecte del qual el Sr. Marc
deia que l’Ajuntament d’Es Mercadal havia solAlicitat, sembla
que dia 8 de març, l’ajuda del Govern balear, sens dubte pensam
que és un tema en què s’han d’establir uns criteris.

Aquest ajuntament d’Es Mercadal va ser condemnat -com
dèieu- pel Tribunal Superior de Justícia a pagar aquesta
indemnització d’1.500.000.

L’argumentació del nostre company, utilitzada en aquest cas
en aquesta PNL, té a veure i poc té a veure dins la mateixa, no?,
el que ens ocupa és realment si el Govern ajudarà o no ajudarà
els ajuntaments que, per una situació precària o per un
ajuntament que no hi pugui fer front, idò podrà amb els
mateixos criteris ajudar-los tots.

Crec que és una situació que s’ha d’aclarir, però no veig que
aquest grup hagi de donar suport a aquesta proposició de llei, no
de llei, perdona, perquè és una cosa que si entram a pagar tots
els deutes dels ajuntaments com un deute que pugui ser per un
cas d’un tribunal de justícia o un deute que pugui ser per un
tema urbanístic o un deute que pugui ser per un altre tema,
encara que s’han fet casos excepcionals, com dèieu vosaltres,
com el cas de Campos o el Pont des Riuet en què sembla que

s’ha arribat a un acord; el cas ara mateix que tenim per exemple
del Consell Insular de Menorca que podrien, doncs aquests 32
o 33 milions d’euros que ha de pagar el Consell Insular de
Menorca, idò també ho hauria de pagar aquest Govern balear,
obriríem aquí una caixa de Pandora que crec que no mirarà per
al bé de la gestió de cada organisme, sigui ajuntament, consell
o sigui govern, no?

Sembla lògic el que dèieu, un ajuntament petit, una quantitat
d’indemnització que és molt elevada, un ajuntament o
ajuntaments que han estat ajudats ja pel Govern de manera
puntual, una zona portuària que depèn del Govern balear, però
analitzant cadascuna d’aquestes argumentacions podrien
desviar-nos exactament del que realment és important. I és que
-com deia jo abans- l’ajuntament ha de ser responsable dels seus
deutes, dels seus actes i en cap cas no hem d’entrar a arranjar els
seus problemes.

Per què? A més, vull afegir que el Govern també hagués
pogut ser, si hagués estat responsable d’aquest fer, condemnat
pel aquest tribunal de justícia, i en aquest cas, veig que ni surt
ni apareix en aquesta sentència. Ni és responsable ni, tornant a
l’argumentació un poc, els ajuntaments, pot estar bé que el
Govern ajudi en algun moment aquests ajuntaments, però en
casos molt excepcionals que puguin afectar el medi ambient o
en casos, idò, que es puguin estudiar i que els criteris siguin
molts clars.

Per una altra banda, no veig que s’hagi d’ajudar ni a un ni a
l’altre, ara veig que els criteris en aquest moment tal vegada no
estaven prou definits, no?

El nostre grup no votarà a favor d’aquesta PNL. El nostre
grup pensa que sí que és ver que l’Ajuntament d’Es Mercadal
i el Govern balear pot arribar a un acord, que és un tema de
gestió directe ajuntament amb el Govern i que nosaltres, com a
Parlament, no hi volem entrar.

En tot cas, és allò com aquell que diu, no?, jo faig una
gestió, la gestió que vull des d’un ajuntament o un consell i un
altre ve després i em treu les castanyes del foc, no?, seria un poc
el cas, no és el que volem. O sigui, si un batle o un president no
és responsable del que pugui fer, el Govern que pagui tots els
deutes de tothom i aquí s’ha acabat el tema i no n’hem de parlar,
diguem, no? No crec que sigui el cas.

Entenc pel que he llegit i pel que he pogut esbrinar que en el
seu dia -com deia el Sr. Marc- es va demanar aquesta ajuda i pel
que deia el Govern no ha contestat. Desconec el perquè,
desconec el motiu, però estic segur que aquest tema s’ha tractat
entre ajuntament i el Govern balear.

Sí que cal, diria jo, instar l’ajuntament i el govern perquè
arribin a un acord si realment açò ho veuen convenient, però en
cap cas que nosaltres votem a favor d’aquesta proposició no de
llei.
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Volia afegir també que, lògicament, aquest pagament
1.200.000 és inviable per a aquest ajuntament petit, també seria
inviable per al Govern balear pagar tots els deutes de tots els
ajuntaments, no crec que fos el camí correcte i, en cap cas... sí
pens que cada cas s’ha d’estudiar i analitzar i posar-se damunt
la taula l’ajuda convenient per aquest govern a aquests
ajuntaments o en aquest cas com pugui ser el cas d’un consell
insular. Però, evidentment, tots tenim els nostres límits i el
Govern balear també té els seus.

Em qued amb el que ha dit el nostre company, el Sr. Marc,
que s’han d’establir uns criteris, el que no podem fer és uns sí,
uns no, es podria entrar dins diàlegs concrets, però en aquest cas
concret nosaltres votarem en contra d’aquesta PNL.

Volia afegir que sí que és ver que Ports de les Illes Balears
té les competències del port de Fornells, però evidentment les
festes de Sant Antoni és un acte que organitza l’Ajuntament
d’Es Mercadal, entenc que per ocupar aquell espai deu demanar
un permís, deu demanar una situació concreta, no sé com
funciona, ho desconec, però s’han donat circumstàncies que no
són desitjables com poden ser, idò, una assegurança que no és
suficient o amb unes quanties poc adequades al que avui dia és
la realitat. Sí que és veritat que aquest cas no havia passat, però
evidentment s’ha d’analitzar el perquè d’aquesta situació.

Per la meva banda, res més, gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sr. Marc
Pons, un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Lamentam aquesta tancada en
banda del Partit Popular, de ni tan sols voler tancar cap tipus
d’acord que suposi demanar al Govern que ajudi l’Ajuntament
d’Es Mercadal, ho lamentam profundament.

Era responsable el Govern de les Illes Balears, és
responsable el Govern de les Illes Balears de la llicència que es
va donar a Ses Covetes? El Partit Popular diu que no, perquè és
una llicència municipal i les responsabilitats són seves i si les
responsabilitats són del batle, per quin motiu el Govern els ha
ajudat, per quin motiu, per quin? Quins són els interessos que hi
ha hagut aquí darrere? I ara resulta que açò és l’argument per no
voler ajudar un altre ajuntament!

Tal vegada resultarà que és que l’Ajuntament d’Es Mercadal
el governen els socialistes, tal vegada serà açò. Perquè podríem
mirar què ha succeït amb el Pont des Riuet, hi ha un protocol
firmat quan el batlle era del Partit Popular, però aquest protocol
no s’ha arribat a executar. Que s’hi aposten que finalment no
s’executarà i que el Govern no acabarà ajudant l’Ajuntament de
Manacor? I per què? Per quin motiu? Perquè ja no és del Partit
Popular el seu batlle? És aquest el plantejament que hi ha
d’haver?

Miri, avui surt a un mitjà de comunicació: “Andratx se
reconoce incapaz de asumir los costes de la corrupción
urbanística, no tienen dinero para derribar los 24
apartamentos ilegales de Cala Llamp.” Qui governa a Andratx?
M’hi jugaria un cafè que el batlle d’Andratx ja ha parlat amb el
president Bauzá. I resulta que el batlle d’Es Mercadal ha
d’esperar sis mesos i encara no ha rebut resposta.

Alçarem el crit si hi ha una ajuda del Govern a l’Ajuntament
d’Andratx, no perquè ajudi l’Ajuntament d’Andratx, sinó
perquè som davant una discriminació irresponsable i una
manera de governar sectària i partidista, i açò no és admissible,
els ciutadans no esperen açò i molt manco -i molt manco- que
el Parlament decideixi cobrir amb una manta fosca aquesta
manera d’actuar.

Insistesc, jo fins i tot demanaria un recés si estiguessin
disposats a retirar la quantitat econòmica en concret, a deixar-la
oberta, que el Govern..., però que el Govern doni senyals de
vida, que respongui davant les peticions dels ajuntaments,
perquè aquest camí, aquest, no és l’adequat.

Insistesc, no he sentit al Partit Popular ni un sol argument de
pes que justifiqui el fet de dir que no, l’únic era de cara, amb
aquesta proposta ha dit que nosaltres obriríem la caixa de
Pandora, però és que la caixa de Pandora està oberta i no l’hem
oberta nosaltres. L’ha oberta el Govern quan ha pres una decisió
que pot ser qüestionable o no, però que evidentment passa
qualsevol retxa possible, es travessa qualsevol retxa possible en
el moment en què a uns se’ls diu que sí i als altres se’ls diu que
no. I aquí no hi ha justificació comprensible, lògica, a no ser que
sigui la lligada a espais partidistes per prendre aquests tipus de
decisions. 

Els lamentam, ho traslladarem evidentment a l’Ajuntament
d’Es Mercadal, lamentarem el fet que el Parlament no hagi estat
sensible ni tan sols a fer una reflexió en positiu entorn d’açò,
amb una proposta que estava oberta i evidentment, els missatges
que enviam de cara a la ciutadania són crec que els pitjors de
tots, perquè en aquests moments de greus dificultats el darrer
que s’espera és que qui governa faci parts i quarts i prengui
decisions en funció de qui les demana i no en funció de quina és
la situació objectiva.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de la Proposició no de llei 3963/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3963/13.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 4337/13,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajuda a l'Ajuntament de Sencelles per sentència
condemnatòria.

Passam ara, per últim, al debat de la Proposició no de llei
RGE 4337/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
l’ajuda a l’Ajuntament de Sencelles per la sentència
condemnatòria. Té la paraula el Sr. Marc Pons per un temps de
deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, continuam amb el debat
que havíem obert a la passada proposició no de llei; perseguim,
evidentment, fer la mateixa reflexió sobre el que representen els
fets de quins han de ser els criteris que han de servir perquè els
ajuntaments puguin saber quan seran ajudats o escoltats per part
del Govern i quan no seran ajudats i escoltats per part del
Govern, i ara ens trobam en aquest cas amb una sentència també
en aquest cas diríem que idèntica o pràcticament similar a la de
Ses Covetes, perquè és una qüestió urbanística, és una llicència
mal donada, hi ha una obligació d’enderrocament, i aquí tal
vegada la diferència més gran jo diria que és la quantitat
econòmica; estam parlant de 40.000 euros el cost que Sencelles
necessita per fer front a aquest enderrocament de Ruberts, i
aquesta ha estat la petició que ha fet arribar al Govern de les
Illes Balears mitjançant un escrit dirigit al president Bauzá el
mes d’abril d’aquest any. El president no el va rebre, sembla ser
que se’n va anar de cap al conseller i el conseller,
malauradament, no va tenir la resposta que va tenir amb Ses
Covetes, sinó que va ser directament una voluntat de no voler
ajudar.

El batle hi anava amb el suport municipal, perquè dia 14 de
març del 2013 el Ple va acordar precisament demanar ajuda al
Govern de les Illes Balears, demanar ajuda al Consell de
Mallorca, poder fer un conveni perquè el pogués ajudar, i fins
i tot l’Ajuntament de Sencelles feia el plantejament de dir que
si resulta que és un tema econòmic i no hi ha més doblers,
home, idò siguem un poquet justs i els doblers que se n’anaven
a Ses Covetes que una part -són 370.000 euros, parla de
memòria, ara, a les cases de Ses Covetes- que una part pugui
venir a l’Ajuntament de Sencelles i els pugui ajudar, a ells,
perquè estan exactament amb els mateixos criteris.

I per açò avui duim precisament també aquesta proposta,
amb la voluntat que es pugui debatre. Hi ha un error de
transcripció que voldria que quedàs constància, perquè el punt
4 fa referència a l’Ajuntament d’Es Mercadal i per tant és una
equivocació; demanaria que quedés retirat, però els altres tres
punts sí, els altres tres punts demanaríem que el Partit Popular
en aquest cas tingués la sensibilitat i estigués disposat a ajudar
o a colAlaborar amb l’Ajuntament de Sencelles per tal de fer
possible el fet que aquesta càrrega no hagi de caure només en
l’àmbit municipi, essent conscients que hi ha precedents.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup MÉS...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument. Em sorprèn que el
Grup Popular no vulgui donar suport a iniciatives que el que
únicament reclamen és establir criteris que donin seguretat,
transparència, que garanteixin la igualtat d’oportunitats entre
tots els municipis en situacions extraordinàries, que lògicament
quedarien definides dins aquests principis i dins aquests criteris
que s’haurien d’establir. 

Em sorprèn, perquè el problema en aquest cas no l’han creat
els municipis que en aquest cas han de fer front a les
indemnitzacions, sinó el mateix govern el dia que va decidir
donar suport a Campos en el cas de Ses Covetes. Molt bé, però
lògicament podia pensar que molts de municipis es troben en
una situació o es trobarien en situacions extraordinàries
equiparables i per tant reclamarien el mateix suport. Per tant en
aquest sentit és el Govern i jo crec que el Grup Popular hauria
de demanar al Govern doncs que establís açò, uns criteris als
quals tothom pogués accedir i que doncs evitessin açò que
efectivament el portaveu del Grup Socialista esmentava, que és
aquesta sensació d’arbitrarietat i que el Govern és més govern
per als municipis del Partit Popular que no per a la resta.

Per tant no reiteraré més arguments. Donam suport a aquesta
iniciativa i creim que el Partit Popular, tot i que avui faci un vot
contrari, s’ho hauria de pensar, perquè també pot estar segur que
serà una constant durant aquests anys la petició d’aquests
municipis d’ajut, de suport, per tal de fer front a situacions
extraordinàries.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Biel Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, president. El Govern ja es va posicionar en
referència a la petició del batle de Sencelles; concretament el
conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, el Sr. Gabriel
Company, ja va manifestar que no es plantejava accedir a les
exigències del batle de Sencelles. Va explicar que si el seu
departament, mitjançant la Direcció General d’Arquitectura i
Habitatge, va pagar tres quartes parts de la demolició de les
construccions a Ses Covetes, que es varen fer, es varen aixecar
de forma irregular a Campos, va ser perquè la seva proximitat
a les platges verges d’Es Trenc, aquests immobles afecten
negativament la imatge turística de tota la comunitat autònoma,
per la qual cosa la importància de Ses Covetes sobrepassa
l’interès purament municipal, ja que transcendeix a tota la
comunitat autònoma, i per aquest motiu el Govern de les Illes
Balears va intervenir i colAlaborar, juntament amb el Consell
Insular de Mallorca. 
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S’entén que Ruberts no té aquesta transcendència
supramunicipal que impliqui la intervenció ni del consell ni del
Govern. Per tant no donarem suport a la seva proposició no de
llei. 

I afegiria que s’hauria de tenir molt en ment de tots els
partits de tots els colors polítics que estan gestionant o han
gestionat ajuntaments, que a l’hora de donar llicències haurien
de ser un poquet més incisius quan les donen, perquè després
ens trobam anys després amb aquests problemes, i realment el
culpable aquí no és ni el consell, ni el Govern, sinó els mateixos
polítics que varen donar en el seu dia suport amb una llicència
a llocs on no es podia edificar, i que transcorreguts molts d’anys
el problema queda per a les futures generacions, i lògicament
per als ciutadans de totes les Illes Balears, que al final són els
que aporten i han de pagar demolicions com la de Ses Covetes
i altres llocs. Aquests són els vertaders culpables i aquests són
els que haurien de respondre de la seva mala gestió quan varen
signar, sigui, ja dic, de qualsevol color polític, quan varen signar
llicències allà on no les havien de signar.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sr. Marc
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, començaré amb la part
positiva: estic d’acord amb vostè, els ajuntaments hauríem de
demanar que fossin més estrictes a l’hora de valorar
l’atorgament de llicències, sobretot si són en sòl rústic i no
compleixen la normativa, faltaria més. Compartim absolutament
aquesta reflexió.

A partir d’aquí, home, cadascú vesteix..., supòs que un ha de
vestir un sant i per tant el vesteix com pot. Que ens digui...,
home, sabent que els que coneixen bé la història de Campos, la
història de Ses Covetes, que la justificació del Govern de les
Illes Balears estigui lligada al fet que sobrepassa l’interès
municipal per la imatge turística... No ho dic per vostè, ho diré
en boca del conseller Company, però el que ha dit és un exercici
de cinisme pur i dur, quan hem sabut tots que després hi va
haver un plantejament de l’ajuntament per poder requalificar
novament urbà aquell mateix espai i tornar a construir damunt.
Que açò sigui l’argument pel qual es decideixi dir que no a
l’Ajuntament de Sencelles és que crec... Bé, no ens ha
d’estranyar que els ciutadans estiguin així com estan d’enfadats
amb el Govern quan senten aquest tipus de reflexions.

A Sencelles la valoració eren 40.000 euros. Demanaven el
70%, açò són 30.000 euros. Estan demanant 30.000 euros, eh?
Açò ens fa ser conscients del que representa, els esforços, del
que és moltíssim per a un ajuntament i del que és molt per a un
govern que té 3.800 milions d’euros de pressupost. I la negativa
és que no. Tenc curiositat per saber quin seran els arguments
que s’utilitzaran lligats a Andratx i lligats a altres llocs, com
explicava abans, Cala Llamp o el mateix Montport, que s’han
desbocat perquè són 24 xalets també, i veure açò què representa
i quines conseqüències té.

Nosaltres lamentam molt no la decisió interessada del
conseller Company de dir aquí sí i aquí no, sinó el fet, insistesc,
que el Partit Popular decideixi cobrir aquesta mala praxi de
govern. Ho lamentam moltíssim, creim que no ajuda en res açò,
creim que del Parlament hauria d’haver sortit una proposta
d’acord per demanar al Govern que fos més sensible cap als
plantejaments municipals, i evidentment davant d’açò nosaltres
el que sí que farem serà continuar estant molt vigilants i veurem
evidentment com acaben aquests signatures que es van fer amb
el pont des Riuet a Manacor i per quins motius finalment no
acabaran executant el que ells mateixos van acordar.

I a partir d’aquí doncs..., açò, lamentam aquesta actitud del
Partit Popular i esperam en qualsevol cas que la rectificació en
qualque moment pugui arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam a la votació de la Proposició no de llei 4337/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència quedaria rebutjada la Proposició no de llei
4337/13.

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