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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats.

Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears sobre el Dia internacional contra la violència envers
les dones.

Atès que tots els membres de la cambra disposen en el seu
escó del text de la declaració institucional que s’acaba de llegir,
que es transcriurà en el Diari de Sessions i que compta amb el
consens de tots els grups parlamentaris, puc considerar aprovada
per assentiment la declaració institucional sobre el Dia
internacional contra la violència envers les dones?

Idò, manifestat l’assentiment es dóna per aprovada la
declaració institucional.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes
Balears 

Dia internacional contra la violència envers les dones

Per resolució de l’Assemblea General de l’ONU de l’any
1999 es va declarar el 25 de novembre Dia internacional contra
la violència envers les dones. 

En la commemoració d’aquest dia, cal recordar que la
violència de gènere és una de les majors injustícies que suporta
la nostra societat, perquè consisteix a atacar o violentar una
dona en el terreny físic, emocional o social, pel sol fet de ser-ho.

La violència contra les dones no entén d’edat, raça, posició
social, cultura, etc., és un problema universal, davant el qual
tota la societat ha de ser contundent perquè suposa una
vulneració inadmissible dels seus drets fonamentals.

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, que va ser
aprovada amb el suport de tots el partits polítics en el Congrés
dels Diputats, no només protegeix les dones víctimes sinó també
els seus fills i filles. Aquesta llei va suposar la introducció en el
cor de l’agenda política del fenomen de la violència cap a les
dones i l’articulació de mesures de protecció, així com una sèrie
de drets i prestacions per a les dones víctimes de maltractaments
i per als seus fills i filles. 

Enguany ja són 54 les dones que han estat assassinades arreu
de l’Estat, dues d’elles aquí, a les Illes Balears. Els fills i les
filles també son víctimes directes de la violència de gènere.
Necessiten d’una protecció especial i el suport de les
institucions i de tota la ciutadania per sortir de l’espiral de
violència que pateixen.

L’educació en valors democràtics implica colAlocar el paper
de la dona com una persona en igualtat de drets, i per això
aquesta educació tant dins l’àmbit familiar com dins l’àmbit
escolar, ha de ser un eix prioritari d’actuació pels governs i les
institucions.

Totes les institucions tenen l’obligació legal de promoure la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar
la igualtat de gènere a les seves polítiques públiques. Totes les
institucions s’han d’implicar i coordinar els seus recursos per
socialitzar envers la igualtat i lluitar de manera efectiva contra
el sexisme en totes les seves manifestacions i actituds. 

En aquest Dia internacional contra la violència envers les
dones, les dones i els homes que formam part d’aquest
parlament, volem mostrar el nostre reconeixement al coratge i
la valentia de tantes dones que, dia a dia, aconsegueixen superar
la por i les barreres aixecades al llarg de la història per
rebelAlar-se contra el seus maltractadors i portar-los davant la
justícia.”

Ara, si els sembla bé començarem amb el primer punt de
l’ordre del dia que correspon al debat de les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4603/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dotació de fons a les societats de
garantia recíproca.

Primera pregunta, RGE núm. 4603/11, relativa a dotació de
fons a les societats de garantia recíproca, que formula el diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, president. El passat mes de setembre, al primer ple
del període ordinari, el Govern, donant compliment a la seva
promesa electoral, va dur al Parlament el Decret llei de suport
als emprenedors, a la micro, petita i mitjana empresa que va ser
aprovat a la cambra i en aquests moments es troba en fase de
tràmit parlamentari. L’aposta del Govern perquè sigui la
iniciativa privada la que posi les bases de la recuperació
econòmica és clara i evident i n’hem vist ja molts d’exemples
en els pocs mesos que duim. Des de l’oposició s’intenta fer
d’aquestes sessions un joc de cara a la galeria amb contínua
demagògia i el que és més preocupant sense cap tipus de
sintonia amb allò que passa al carrer, i els ciutadans han tornar
a dir que no a aquestes polítiques i, a més, d’una forma molt
clara i contundent. Els ciutadans cerquen solucions als seus
problemes i enfront a la major crisi que hem conegut en
democràcia hem pogut veure tots on han dipositat la seva
confiança. 

Quan el Govern va presentar el decret llei d’ajuda als
emprenedors, PIME i microempreses vàrem sentir a dir que era
una llei buida de contingut, que no donava solució als principals
problemes de les empreses i dels emprenedors com, per
exemple, el del seu finançament. Però el cert és que la llei ja
preveu al seu article 10 que el Govern desenvoluparà mesures
d’impuls de finançament a projectes empresarials facilitant
l’accés al crèdit tradicional i dotant de provisions els fons de
garantia recíproca per reforçar les línies d’avals per a
emprenedors, micro, petites i mitjanes empreses, així com
autònoms. 
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Així les coses voldríem conèixer quines accions ha duit a
terme la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial
i d’Ocupació per dotar de fons les societats de garantia
recíproca i què suposaran aquestes mesures.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.

EL SR. VICEPRESIDENT ECONÒMIC, DE PROMOCIÓ
EMPRESARIAL I D’OCUPACIÓ (José Ignacio Aguiló i
Fuster):

Sr. President. Sr. Diputat, efectivament, aquesta llei
d’emprenedors tenia una sèrie de punts que s’havien de
desenvolupar i un d’ells eren mesures per facilitar el
finançament de les petites i mitjanes empreses. En aquest sentit
ja hem posat en marxa dues línies o dos convenis amb ISBA
que tenen per missió facilitar aquest finançament, un és una
línia d’avals fins a 30 milions per a petites i mitjanes empreses
que són proveïdores de la CAIB, que pensam que podem arribar
a unes 500 empreses motivat perquè té un límit màxim de
150.000 euros per empresa, i això ens permet continuar en
aquesta línia de fer els pagaments que corresponen, els
pagaments, sobretot, a petites i mitjanes empreses i mitjançant
un calendari de pagaments. És una forma més de fer un
calendari de pagaments ja que el tipus d’interès que hem de
pagar a les empreses és el més baix del mercat i els pagaments
el fa, els reintegraments el fa la comunitat autònoma.

Hi ha una segona línia que incrementa els avals que ens
aquests moments es fan des d’ISBA amb 94 milions d’euros i
que, per tant, poden arribar a totes les petites i mitjanes
empreses que tenguin projectes nous o que tenguin necessitats
de finançament. En aquest cas és important aquesta línia perquè
pensam que pot arribar a unes 1.300 empreses, pot generar
aproximadament 1.400 llocs de feina i pot mantenir uns 18.000
llocs de feina. La línia bàsica és el que vosaltres heu dit, el
problema, un dels problemes que ens hem trobat més important
és la manca de finançament, la manca de finançament i el deute
que ve darrere. Bé, amb aquestes dues línies i amb el
desenvolupament de la Llei d’emprenedors intentam fer front a
aquestes dues grans dificultats amb les quals es troben les
petites i mitjanes empreses en aquests moments. Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 4606/11, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a lloguer de dos locals situats a Ciutadella.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 4606/11, relativa a lloguer de
dos locals situats a Ciutadella, que formula el diputat Sr. José
María Camps i Buenaventura del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
revisió de comptes de l’anterior govern de les Illes Balears
descobreix cada setmana noves sorpreses, irregularitats i
deficiències que posen de manifest una mala gestió fruit de la
irresponsabilitat, negligència amb què PSOE, PSM i altres
partits socis van estar al capdavant d’aquesta comunitat. El
Grup Parlamentari Popular ha detectat que aquell govern va
gastar més de 76.000 euros en llogar i pagar uns locals per al
SOIB per una decisió de la Conselleria de Treball i Turisme, ens
referim concretament a un contracte de lloguer que va estar en
vigor d’abril de 2010 per dos locals situats al carrer Mercadal de
Ciutadella, que mai no es varen arribar a emprar ni a ocupar pel
SOIB. Segons consta en els pressuposts, i també apareixen en
els expedients de gestió econòmica de la Conselleria de Treball
i Turisme d’aquell govern, que no reparaven en despeses, cada
mes s’abonaven als propietaris d’aquests locals un lloguer
mensual de 3.539 euros. A més, hem comprovat que per a
l’exercici pressupostari de 2011 apareix consignada una partida
de 43.671 euros per fer front i pagar aquests arrendaments sense
que aquests locals particulars s’hagin emprat mai pel Govern de
la comunitat autònoma.

Ens trobam amb un nou cas de gestió perjudicial fet sense
criteri ni previsió. Volem conèixer avui quina ha estat l’actuació
duita a terme per la Conselleria d’Administracions Públiques,
a través de la Direcció General de Patrimoni, davant aquesta
irregularitat i demanam concretament si s’ha donat ordre de
rescissió d’aquest contracte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bon dia, president. Sr. Diputat, efectivament, ens vàrem
trobar un contracte de lloguer del mes d’abril de 2010 d’uns
locals que mai no foren utilitzats perquè no eren utilitzables tal
com estaven. I, lògicament, tal com preveu el contracte avisant
amb un mes d’antelació es podia cancelAlar i s’ha cancelAlat
aquest contracte perquè tot i que en el proper pressupost duim
unes línies de millora de les oficines del SOIB, aquestes no
foren mai utilitzades, però, a més, disset dies abans de les
eleccions, a principis de maig, es va aprovar un expedient de
contractació d’una obra de devers 261.723 euros, que
lògicament no hem licitat perquè en la situació actual hi ha
coses més prioritàries, per la qual cosa, ja li dic, aquest tema,
aquest contracte està liquidat i aquesta partida pressupostària no
s’executarà per raons prou evidents.

Gràcies.
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I.3) Pregunta RGE núm. 4613/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a transport marítim entre les Illes.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 4613/11, relativa a transport
marítim entre les Illes, que formula el diputat Sr. Jaume Ferrer
i Ribas del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. FERRER I RIBAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats. Els
principals problemes estructurals que tenim a les Illes Balears
són els que es deriven de la insularitat i que a Formentera
s’accentuen per la dependència exclusiva del transport marítim
per al transport de persones i mercaderies. Aquesta dependència
té una repercussió directa en el dia a dia dels formenterers i
formentereres tant pel seu condicionament de la nostra
connectivitat com pel seu impacte sobre la nostra economia.
Tenint en compte que en matèria de regulació de la línia
marítima entre Formentera i Eivissa mai no s’havien donat les
passes necessàries fins l’aprovació de la Llei 11/2010, de 2 de
novembre de l’any passat, que qualifica la línia d’interès
estratègic i tenint en compte que a dia d’avui encara no s’ha
aprovat el decret que ha de desenvolupar l’esmentada llei i que
garantiria una adequada regulació, formul la següent pregunta
al Sr. Conseller de Turisme i Esports: com tenen previst
solucionar la problemàtica del règim especial del transport
marítim entre les Illes?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Sr. Diputado,
sabemos, y hemos hablado en algunas ocasiones usted y yo,
somos copartícipes de la preocupación de este tema, sabemos
perfectamente lo que establece la ley, adaptándose a la doctrina
pacífica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Europea, y sabemos perfectamente que, bueno, pues que existe
esa libre prestación de servicios, también una declaración de
interés estratégico en la línea de Ibiza y Formentera e incluso el
artículo 16 deja abierta la posibilidad de declaración de servicio
público. 

Dicho todo esto también es cierto que nosotros nos
incorporamos a las tareas de gobierno en medio de un proceso
en el que se debía llevar a cabo la tramitación del decreto del
reglamento de desarrollo de esa ley y nos hemos encontrado,
como es lógico sin dar culpas a nadie porque se acabó la
legislatura, en un trabajo o proceso a medio hacer en el que
tenemos que incorporarnos y que por supuesto lo vamos a hacer
con muchísimo interés, con muchísima ilusión, pero queremos
llegar probablemente más allá de lo que estaba previsto
inicialmente en el pasado puesto que queremos estudiar a fondo
todas las alegaciones presentadas, por el bien de Ibiza, por el

bien de Formentera. Entonces, esto ya fue comunicado a la
Conselleria de Movilidad, vamos a reestudiar todas las
alegaciones con el interés, con el único interés, de perfeccionar
al máximo el texto reglamentario y se va, lógicamente, a
consensuar con la Conselleria de Movilidad, con el presidente
del Consell de Formentera para que al final, entre todos,
consigamos el mejor transporte marítimo posible para nuestras
islas. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. FERRER I RIBAS:

Sí, gràcies, Sr. Conseller. Pensi vostè la importància vital
que té per a Formentera una regulació adequada pel que fa a
unes freqüències mínimes i a unes tarifes màximes. S’han de
regular unes freqüències mínimes que garanteixin la
connectivitat de l’illa amb l’exterior i aquestes freqüències han
de donar els serveis necessaris a la població de Formentera, als
nostres visitants i al transport de mercaderies. Aquestes
freqüències ja estan estudiades i reflectides a l’esborrany de
decret que ha de desenvolupar la llei. I si parlam de tarifes a dia
d’avui la tarifa per a la travessia d’onze milles nàutiques entre
el port de la Savina i el port d’Eivissa és de 27 euros, i no
l’engany, duc un bitllet d’una naviliera, en podria dur un de
cada, però està al voltant dels 27 euros, deu ser la travessia més
cara del món, cosa que afecta d’una manera molt negativa a la
nostra competitivitat turística. Aquesta tarifa està bonificada per
als residents de l’illa de Formentera, la qual cosa crea una
despesa en subvencions de transport a la comunitat que podria
ser molt menor si el Govern de les Illes fixàs una tarifa màxima
adequada. Aquesta tarifa ja estava estudiada i contemplada a
l’esborrany de decret que ha de desenvolupar la llei. 

Si no vaig equivocat, la previsió que vostès han fet de les
bonificacions al transport marítim entre Illes en els propers
pressuposts només cobriria, en principi, el primer trimestre de
l’any, cosa que d’alguna ens deixa un poc intranquils. Creu que
amb aquesta partida podran fer front a les bonificacions de l’any
2012 i eixugar el deute generat amb les navilieres que fa devers
un any que aguanten aquest deute? A Formentera estam
intranquils perquè veim que els avanços que s’havien fet els
darrers anys...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Bueno, como
usted sabe, seguramente su consellera de Movilidad y Turismo
se lo comunicó la semana pasada, el miércoles día 16, tuvo
lugar la primera reunión de la Mesa de Transporte Marítimo y
allí se le hizo saber a la consellera que se estudiarían sus
alegaciones, que se estudiarían sus aportaciones al texto
reglamentario y que lógicamente haríamos todo lo necesario
para la mejoría del transporte entre Ibiza y Formentera. Creo



510 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 15 / 22 de novembre del 2011 

 

que la Mesa de transporte donde están todas las fuerzas
interesadas representadas, especialmente el Consell de
Formentera, es el foro perfecto para poder llegar a las
conclusiones apropiadas para la futura normativa que queremos
crear. 

En cuanto, lógicamente, a las cantidades destinadas a los
descuentos de residentes es verdad que se ha establecido para el
primer trimestre, se ha presupuestado un millón y medio de
euros y realmente, bueno, es una cantidad que sabemos
perfectamente que no será suficiente, pero que es bastante más
alta que los 13 euros, 13 euros, que se presupuestaron en los tres
últimos presupuestos por ustedes.

Muchas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 4616/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informació sobre retalls (I).

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 4616/11, relativa a informació
sobre retalls, que formula la diputada Sra. Rosamaria Alberdi i
Castell del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. Bon
dia, Sr. Bosch. Com bé sap, el president del Govern ha dit de
forma reiterada en aquesta cambra que no es produiran retalls en
educació. Però el cert és que als nostres centres, des de
començament de curs, es produeixen aquests retalls, retalls en
professorat, en serveis i en programes. Jo crec que no és
possible que el president del Govern menteixi davant aquest
parlament, no crec que faci mentides deliberades, no és ètic ni
és necessari. I per això li pregunto, conseller, com és que no li
ha explicat al Sr. President que es fan retallades des de la seva
conselleria?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bon dia, Sra. Diputada. Jo crec que la seva pregunta està
mal formulada perquè em demana  per què no he informat el
president dels retalls? La qual cosa no li podré contestar  perquè
és una cosa que vostè no sap si he fet o no. El que sí és veritat
és que aquesta pregunta li havia d’haver fet al meu antecessor
que segur que no la va informar perquè tan sols no va fer
pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Gràcies, president. No ho he acabat d’entendre perquè jo he
fet una pregunta molt clara i a vostè normalment jo l’entenc
estupendament. Jo li he dit, es fan retalls i el president del
Govern ha dit que no es faran. Vull pensar que ell no menteix.
Perquè retall és, per exemple, no substituir professorat, com
varen decidir el dia 17 d’aquest mes, no substituir professorat de
diversitat ni de suport lingüístic, i això és una manca de drets
dels nens que necessiten aquest professorat. Fer retalls és no
pagar els centres, han pagat juny, deuen quatres mesos, els
centres no poden suportar això i, què fan? Idò dediquen els
diners que haurien de dedicar a material didàctic i a material de
suport idò ho dediquen a pagar el llum, el gasoil, el que
necessitin. Per descomptat vostè ja ha contestat diverses
vegades aquesta pregunta, però li ho torn a dir, es fan retalls al
programa PAIRE perquè vostè ha reduït les persones que
estaven en comissió de serveis fent aquests programes. Vostè
diu que el reestructura, però, no és cert, el redueix de forma
gradual. 

A Binifaldó acaba de treure a un mestre, en el camp
d’aprenentatge, i quan vénen molts nens, aquests nens no poden
ser atesos de la mateixa manera que han de ser atesos. I li poso
aquests exemples concrets perquè a mi em sembla que això són
drets, coses que minven els drets dels nens i per descomptat la
qualitat de l’ensenyament. Jo li torn a preguntar, conseller, com
és que això no li ha explicat bé al Sr. Bauzá? Perquè si no, he de
pensar que el Sr. Bauzá menteix a aquesta cambra, li menteix.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Miri, jo segurament no m’he explicat bé perquè estic segur
que vostè m’ha entès. Aquest pressupost de què disposaré jo en
aquesta cambra i en la comissió tendrà menys pressupost que
l’any passat, menys. Per tant, el que farem serà amb aquest
pressupost inferior dur a terme totes les prestacions bàsiques
demanant un esforç a tota la comunitat educativa perquè
l’alternativa era ja no tenir-ne en el 13, o no veu cada dia el que
ens diuen? Els seus, com el seu president avui matí o ahir,
aquest pressupost és per poder tenir-ne en el 13 i en el 14 i
donarem les prestacions bàsiques amb menys pressupost, però
donarem les prestacions bàsiques. 

(Alguns aplaudiments)
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I.5) Pregunta RGE núm. 4599/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
formació professional de l'àmbit sanitari.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 4599/11, relativa a formació
dels professionals de l’àmbit sanitari, que formula el diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Crec que
no hauria de fer falta ressenyar el paper de la formació i del
coneixement en la nostra societat. Crec que és evident que els
canvis socials, tecnològics i científics fan necessari un procés
constant d’adaptació i d’actualització del coneixement per part
dels professionals de la salut. Els bons professionals són els
professionals que estan al dia i un bon sistema de salut és aquell
que té sobretot bons professionals. En definitiva, la qualitat dels
nostres serveis sanitaris depèn, en gran mesura, que tenguem
professionals formats i motivats. 

Bé, idò, així vull pensar que també la consellera de Salut
quan incrementa en el pressupost de 2012, respecte de 2010 i
2011, les partides dels programes de formació de personal
sanitari de l’hospital de Son Espases, les incrementa en
1.891.179 euros, i el de l’atenció primària de Mallorca, que
s’incrementa en 348.189 euros; però jo li deman, i a Menorca?,
i a Eivissa?, i a Formentera?, per què la formació del personal
sanitari d’aquestes illes queda reduït a zero euros? No tenen
programa de formació de personal sanitari. Ens agradaria
conèixer les intencions del Govern de les Illes en aquest sentit
i de la consellera de Salut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Bé, la formació permanent del
personal d’ib-salut és un dels objectius d’aquesta conselleria.
Com vostè molt bé ha dit és imprescindible per mantenir la
qualitat de l’assistència sanitària i, bé, com vostè molt bé sap,
això és fa conjuntament amb la Direcció General de Salut
Pública i Consum coordinadament amb l’ib-salut. La formació
dels professionals es fa també a través de l’EBAP i a través de
les àrees de gestió de les diferents gerències. Quant a les
partides que vostè ha esmentat, bé, jo li puc dir que totes les
partides es mantenen, que també a Eivissa, a Formentera i a
Menorca hi ha partida pressupostària per a formació i que es
mantindrà la formació de tots els professionals de totes les illes.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

És clar, Sra. Consellera, entendrà que m’hagi d’acollir als
papers i m’hagi d’acollir al que diu el pressupost, i en el
pressupost de la Gerència d’Àrea de Salut de Menorca i d’Àrea
de Salut d’Eivissa i Formentera no hi programa de formació de
personal sanitari, això és el que diuen els papers i jo he
d’argumentar en funció d’aquests papers. 

Pens que això perjudica sense cap dubte la nostra sanitat
pública pel fet que el personal sanitari no tengui aquesta
capacitat d’accedir a la formació i l’actualització dels seus
coneixements. Perjudica també, especialment, el personal
sanitari de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera i a més a
més, crec que se li demana doble austeritat, se li demana
austeritat, però es demana doble austeritat perquè no tindrà
formació almenys pel que diu el pressupost. El que vostè pugui
dir, seran bones intencions, però el document, el que serà llei,
serà el pressupost.

Sense cap dubte, en aquest pressupost, em fa la impressió
que es tornen perjudicar, es tornen marginar les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera en aquest cas en la formació del
personal sanitari. Aquesta és la realitat del pressupost, jo voldria
pensar que no serà la realitat que s’executarà durant el 2012,
però per açò ho vull veure escrit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Bé, li ho torn a repetir, sap que les
gerències d’àrea d’Eivissa i Formentera i de Menorca, tenen un
contracte de gestió que gestionen durant tot l’any, valgui la
redundància, i evidentment la formació dels professionals està
assegurada tant mitjançant l’àrea de gestió de la Gerència, com
li deia, com mitjançant l’EBAP, com mitjançant la mateixa
conselleria. 

A més, per si en quedava algun dubte, li vull recordar que el
Pla ib-salut 2020 contempla a la seva línia estratègica núm. 3 de
l’eix núm. 4, expressament, la formació i la creació d’un pla de
formació per als professionals sanitaris, un pla de formació que
s’adaptarà a les competències i a les necessitats de cada lloc de
feina i, evidentment, de cada gerència. Contemplarà també les
necessitats estratègiques de tots els serveis i de totes les
gerències, com li deia. 
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També es vol implantar a més un model integral de gestió
del coneixement reforçant la investigació i fomentant la
participació dels professionals. En qualsevol cas, aquest pla està
en fase d’alAlegacions i vostès poden fer totes les aportacions
que creguin necessàries.

Moltes gràcies, Sr. President.

I.6) Pregunta RGE núm. 4618/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a informació sobre retalls (III).

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 4618/11, relativa a informació
sobre retalls, que formula la Sra. Conxa Obrador i Guzmán del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, cada dia
tenim més testimonis de gent que es veu afectada perquè les
entitats del tercer sector han arribat al seu límit de pervivència.
A la incertesa del futur d’aquest sector s’afegeix la dura realitat
d’uns pressuposts retallats que fan inviable la Llei de la
dependència. Sé cert que vostè és conscient d’aquesta
problemàtica, però ha informat el president del Govern dels
retalls que s’apliquen a la seva conselleria?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Be, no s’ha fet cap retall a la nostra
conselleria, vostè parla concretament de Serveis Socials. Sap
que el pressupost de Serveis Socials no s’ha retallat, és la
mateixa quantitat que hi havia i es mantindran les prestacions
socials bàsiques; per tant, no hi havia res a informar al
president, a part que el president, com vostè deu suposar, no sé
si vostès estan acostumats a una altra manera de funcionar, però
el president és el president del Govern i és qui lidera aquest
govern i és qui marca les directrius del Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Miri, també són els que han d’actuar amb justícia social amb
els ciutadans d’aquesta comunitat. Aquesta és la seva
responsabilitat. Ara, el que els demanam és que actuïn amb
justícia, facin que la balança es decanti cap al costat de les
persones perquè de moment el que tenim és un discurs que
tracta de convèncer la ciutadania que els problemes econòmics

tenen una única solució, que qualsevol que governi haurà
d’aplicar la mateixa recepta, que la recepta serà dura i que
l’haurem de veure, tant sí com no, la majoria dels ciutadans.

Aquest govern passarà a la història no per haver fet els
pressuposts més durs, sinó per retallar-los a càrrec de les
polítiques socials, l’educació, la sanitat i les persones. Per fer-
nos beure la seva medecina vostès s’han preocupat que siguin
els experts econòmics els que decantin la balança cap al costat
de l’economia avisant que l’estat del benestar és insostenible,
que l’haurem d’ajustar als ingressos disponibles, als recursos i
a la nostra activitat econòmica posant en qüestió el futur de la
Llei de dependència.

El pressupost del 2012 confirma el que ha dit el Sr. Rajoy,
que no tenen la intenció de continuar aplicant aquesta llei.
Vostès justifiquen el creixement econòmic, l’ocupació i la
creació de llocs de treball sobre la base d’un bé intangible com
és la millora de la confiança.

Sra. Castro, l’esperança ha de venir de mesures concretes
per reactivar l’economia i el seu pressupost no en contempla
cap, el que contempla són peatges a les polítiques socials. Sap
el que passa quan un pren una decisió equivocada? Un exemple
perquè ho vegi: la directora d’un centre de primària de Palma ha
hagut de dir a les famílies usuàries del servei de menjador que
el tanca perquè l’escola no pot assumir el cost del servei fins
que no entrin més recursos de la conselleria. La majoria
d’aquests nins i nines que han quedat fora pertanyen a famílies
amb risc d’exclusió, és just això?

Ara, em pot confirmar si dotaran una partida pressupostària
suficient per a les polítiques socials que no estan dotades i per
cobrir la Llei de la dependència durant tot l’any 2012?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Miri, la justícia social ha de ser una
prioritat per a aquest govern, i ho és i també suposo que ho era
per a l’anterior govern. I vostè em parla de la Llei de
dependència, que estigui dotada per a tot l’any. 

Miri, anem per parts. El pressupost que hem presentat per a
2012 és el mateix que l’anterior i assegura totes les prestacions
bàsiques igual que l’assegurava l’anterior pressupost que va
gestionar l’anterior govern del pacte de progrés. Si no està
dotada la Llei de dependència per a tot l’any és perquè és una
partida ampliable per llei i no estava dotada tampoc a l’anterior
pressupost. De fet, em sap greu, però, de fet, en el traspàs de la
conselleria la Sra. Santiago em va indicar... -supòs que no li sap
greu que ho digui, Sra. Santiago- que s’havia de fer una
modificació de crèdit per mantenir tota la Llei de dependència
durant tot l’any. Suposo que això... és el que es dóna per fet que
nosaltres també farem.
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A vostès no els sembla bé, no sé ben bé ja de si m’ha parlat
de Serveis Socials, d’Educació o de què m’ha parlat. M’ha
parlat de tot una mica. El que li puc dir és que estan assegurades
les prestacions socials, que la targeta bàsica que ja posaven en
dubte que es pagués, si no està pagada, es pagarà avui o demà,
que tothom té accés a aquesta targeta, que s’ha ampliat a més el
termini, que es pensaven que no es podia ampliar, s’ha ampliat
el termini per poder pagar aquests sous, que estan assegurades
les prestacions de dependència, que s’han pagat mes a mes a
pesar de la dificultat pressupostària que teníem; mes a mes amb
total puntualitat s’han pagat perquè és la nostra prioritat i així
ho continuarà essent durant el pressupost de 2012.

Moltes gràcies.

(Aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Santiago, un minut.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sra. Consellera, efectivament li vaig dir que faltava
setembre, octubre, novembre i desembre, però vostè funciona
amb els pressuposts del 2010, no del 2011 i la partida
pressupostària del 2010 estava completa, els dotze mesos i, com
que vàrem anar incrementant durant el 2010 molta de gent,
vàrem incrementar la nòmina el 2011, i el mes de setembre ens
faltaven doblers, però a més a més vostè disposa d’una altra
cosa, el 2010 només hi havia un ingrés de 14 milions d’euros de
l’Estat i vostè l’any 2012 reconeix 27 milions de l’Estat. Per
tant..., i això es reconeix perquè durant l’any 2010 vàrem
incrementar la nòmina.

Vull dir que no funciona amb el pressupost de 2011, sinó
amb el pressupost de 2010 on estava garantit tot l’any. Gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 4617/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informació sobre retalls (II).

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 4617/11, relativa a informació
sobre retallades, que formula el Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera, la setmana
passada el president digué en aquesta cambra que no existeixen
retalls en polítiques socials a la nostra comunitat i el Sr.
Vicepresident encara va ser més taxatiu: “no hi ha retalls
socials, cap ni un”. 

És per això, Sra. Consellera, que li demanam, per què no ha
informat el Sr. President de les retalls que s’apliquen a la seva
conselleria en relació a salut?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Miri, és curiós que un dia que el
portaveu socialista, perdó, el vicepresident de la Mesa no fa
preguntes els diputats ho aprofitin i..., ara es veu per què les ha
de fer ell, perquè no tenen imaginació i tots fan la mateixa
pregunta.

(Aldarull)

Repeteixo el que he dit abans. Vostès saben perfectament
que es manté el pressupost social, que augmenta el pressupost
d’Ib-salut, que augmenta el pressupost de Salut Comunitària i
que es mantindran tots els serveis sanitaris i socials. I el que he
dit del president, idò crec que ja no cal repetir-ho. 

I miri, aquí, moltes excuses, diuen allò els advocats, no?,
excusatio non petita, accusatio manifesta.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT.

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Consellera. Jo, de llatí, no en sé, però miri, Sra.
Consellera, el president no se n’ha assabentat dels retalls
socials, no sap que retalla en menjars a malalts i familiars, no
sap que retalla en llençols i en material sanitari als hospitals, no
sap que ara fa pagar per la documentació clínica, no sap que
obliga a pagar bolquers als discapacitats menors de 21 anys, no
sap que retalla drets socials dels treballadors com les prestacions
econòmiques per incapacitat temporal, no sap que elimina la
defensora dels usuaris de la sanitat pública, la persona garant
dels drets dels ciutadans en salut. Tampoc no sap que redueix
personal eventual i que no renova contractes i tampoc no sap
que lleva personal al 061, per no parlar que la seva gestió en
llistes d’espera ha empitjorat d’una manera molt clara, més de
dotze dies en quatre mesos. 

Vostè prioritza el fet econòmic -ho va deixar ben clar- per
damunt l’atenció sanitària i l’atenció a les persones. Milers de
persones més esperant i durant més dies. 
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I els ciutadans també saben que des del mes de maig no
paguen a les persones que necessiten desplaçar-se per motius de
salut, ni bitllets ni estades, i ho sap vostè i ho sap el Sr.
President perquè li ho han contat en primera persona. Hi ha
persones a la nostra comunitat que renuncien a tractaments i
podríem parlar de la nova taxa.

L’altre dia va dir aquí que duia uns pressuposts insuficients
i ens diuen que no gastaran el que no tenen. Per tant, la pregunta
és molt fàcil, li falten més de 200 milions al pressupost, ens pot
dir, si només pensa gastar el pressupost, on farà els propers
retalls?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, que vostè hagi estat
conseller de Salut quatre anys i avui faci aquí aquest discurs és
d’una irresponsabilitat tan gran que prefereixo no qualificar-ho
més.

El que sí li puc dir és que el Sr. President el que sí sap és que
s’ha trobat amb un Servei de Salut i amb un sistema sanitari a
punt de la fallida, insostenible gràcies a la seva gestió i el que sí
sap el president és que s’han hagut de prendre mesures de
reestructuració i de reorganització per fer sostenible aquest
sistema i per poder assegurar a tots els ciutadans de Balears
l’assistència sanitària pública, universal i gratuïta. Això és el
que sap el president i això és pel que lluiten aquest president i
aquesta consellera.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 4619/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a informació sobre retalls (IV).

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 4619/11, relativa a informació
sobre retalls, que formula el Sr. Cosme Bonet i Bonet del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, continuarem amb la
nostra manca d’imaginació mentre vostès continuen amb la seva
manca de respostes. La nostra pregunta ve motivada per les
afirmacions que no poden negar que va fer el Sr. Bauzá en el
sentit que en els pressuposts 2012 no hi hauria retallades. La
realitat és ben diferent com comprovam dia a dia.

Quan hem pogut veure les xifres, hem comprovat que la
seva conselleria no és una excepció. Vostès ja anunciaven fa
mesos la desaparició de línies d’autobusos o de freqüències de
metro. Ara, amb els pressuposts a la mà, veim com els retalls
afecten el manteniment dels serveis ferroviaris i, encara més,
han deixat amb un euro, un sol euro no ampliable, la partida
destinada al descompte per a veïns de la Vall de Sóller per
passar per aquest famós túnel.

Tot plegat no entenem per què no va avisar el president que
havien fet aquesta retallada, perquè això és una retallada, i les
altres. Per això li adreçam aquesta pregunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat, bé, supòs
que avui l’esport oficial serà el tir al plat i acabarem pegant un
tro o una escopetada al nostre president, és el que li volen dir al
Sr. President: “vostè és un mentider”, no? 

Miri, no acab d’entendre, Sr. Bonet, per on hem d’anar, per
tant, li donaré l’oportunitat que m’ho expliqui i, segons el que
m’expliqui, jo li contestaré perquè no crec que sigui un
problema d’imaginació. Crec que hi ha més cosa de memòria
que d’imaginació perquè fa poc li vaig explicar coses que avui
em torna retreure i no se’n recorda, de l’explicació. Per tant, li
don l’oportunitat que m’ho expliqui i li ho contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. Conseller. Ens començam a conèixer, ens va dir
que farien una esmena a corre-cuita per corregir aquesta...-
diguem-, aquesta retallada en el tema del túnel de Sóller, que el
Sr. Vicepresident mitjançant la premsa li havia recomanat que
fes la retallada a una altra banda, per estalviar això, però això no
amaga la realitat i dir que no retallen és mentir. Les excuses que
ens posen ple rere ple no amaguen la realitat. 

Sr. Company, els fets ens demostren que el Govern retalla
els serveis públics de mobilitat en general. Eliminen el
descompte del túnel de Sóller, com hem dit, eliminen
bonificacions a residents per transport interilles, ens va anunciar
retallades o reducció de línies de transport regular a Mallorca i,
no només això, quan revisam el pressupost del Consorci de
Transports de Mallorca descobrim que preveuen un ingrés extra
de 10 milions d’euros en concepte de taxes compensant així la
retallada que fa la transferència de la conselleria. 
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És a dir, el que retallen d’aportació del Govern, fan comptes
compensar-ho... o fan comptes que augmenti molt l’ús del
transport públic, al contrari del que ens diu vostè habitualment,
o el més probable, pujaran les taxes del bitllet de transport
públic de Mallorca.

Vostès que s’han presentat a les eleccions dient que no
pujaran imposts, ara pujaran el bitllet de bus i tren a tot
Mallorca? No volen impost per gran patrimoni i, en canvi, volen
pujar les taxes per a tota la gent que empra el transport públic!
Redueixen serveis i augmenten les taxes? Això crec que també
mereix una explicació, Sr. Conseller.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, al túnel de Sóller
ja li vàrem comentar que faríem l’ampliació, però li vull
recordar que vostès el duien amb un euro també, eh? Vull dir
que no eren tan angelets, amb un euro, i la nostra també que
s’ampliarà. La diferència entre la seva i la nostra, sap quina és,
Sr. Bonet?, que la seva era ampliable i no la varen ampliar i la
nostra no ho era i està ampliada. Aquesta és la diferència. I li
faig a saber que qui haurà de pagar el darrer any seu serem
nosaltres, com en moltes altres coses.

Quant d’on aconseguirem més doblers, senzillament, Sr.
Bonet, fent una bona gestió. És que vostès deixaven entrar
tothom al tren sense controlar si pagaven o no, és que només
amb un parell de coses que després explicaré a altres preguntes,
és que nosaltres enguany sense fer res de l’altre món, perquè es
el que li he dit alguna vegada, no importa haver estudiat a
Harvard, fent coses ben normals i corrents, incrementarem 7 o
800.000 euros, fent una gestió normal com es faria dins
qualsevol empresa.

A més però, és, que curiós, les retallades les feren vostès...
Sí, perdoni, el Sr. Manera va fer unes retalladasses!, és que en
va deixar 350 de milions d’euros retallats! De fet, miri, li ho
vaig explicar: Direcció General de Recursos Hídrics, un 6,56
més que els que ens deixaren retallat; el FOGAIBA, un 5,94%
més; la Direcció General d’Ordenació del Territori, un 1% més;
SITIBSA, un 6,17% més; la Direcció General de Medi Rural,
un 28,57% més, SEMILLA, un 3,72% més.

Lògicament que hem fet reestructuracions, sap on?, sobretot,
sap on? Hem deixat de fer segons quins disbarats que es varen
fer i segons quines inversions que ara, encara no les pagaren i
no sabem com les pagarem, tampoc no les farem l’any que ve
i això ens rebaixa el pressupost alguns punts, però en general,
Sr. Bonet, la veritat crec que només fent una bona gestió
aconseguirem molts més ingressos que els que vostès varen
aconseguir i procurarem no deixar cap forat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.9) Pregunta RGE núm. 4605/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Torres i Cardona, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a turisme britànic a Eivissa per a la propera
temporada.

Novena pregunta, RGE núm. 4605/11, relativa a turisme
britànic a Eivissa per a la propera temporada, que formula el Sr.
Josep Torres i Cardona del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
Sr. Conseller de Turisme, segons les dades de l’Observatori
Turístic, Eivissa va rebre entre juny i desembre del 2010,
538.000 turistes britànics, la qual cosa es va traduir en
4.414.000 pernoctacions i amb una despesa turística de 535
milions d’euros. 

El 2011, segons les dades que vostè mateix, Sr. Conseller,
ens va facilitar al darrer plenari, aquest mercat s’incrementà el
6,9% en nombre de passatgers i el 6,3 en nombre de turistes,
xifres que evidencien la importància que aquest mercat té per a
Eivissa ja que és el primer mercat en nombre de visitants i
representa gairebé el 35% dels turistes que en visiten doblant
pràcticament les altres destinacions que la segueixen.

Comprendrà, Sr. Conseller, que encara que a Eivissa
apostem de manera clara per la diversificació de productes i
mercats, estiguem interessats d’una manera especial per
l’evolució d’aquest mercat britànic, donat el pes que aquest té
a l’hora de fer balanç a final de temporada.

Recentment a Londres a la Fira World Travel Market es
donaren a conèixer les primeres dades de com evoluciona el
mercat britànic per a la pròxima temporada, dades que segur que
vostè podrà ampliar ja que sabem que tant vostè, com el
president Bauzá, varen mantenir reunions de feina amb diferents
agents de viatges i agents turístics, i amb aquestes varen tenir
l’oportunitat de conèixer de primera mà quines són les
previsions del mercat britànic per a la temporada d’Eivissa.

És per això que li preguntam quines perspectives de turisme
britànic s’esperen per a Eivissa la pròxima temporada? Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Diputado. Las
perspectivas son muy buenas, la verdad es que sí, fruto de las
entrevistas que tuvieron lugar en la World Travel Market de
Londres y de otras que hemos ido teniendo antes y después con
el mercado. La verdad es que las expectativas que tenemos son
bastante favorables. Las compañías aéreas en general prevén un
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incremento para la próxima temporada, compañías con Jet.com
prevén un incremento del 34% de su capacidad, con una
ampliación de la temporada de 4 de mayo a 4 de noviembre.
Otras compañías nos han manifestado sus incrementos, Easy Jet
por ejemplo. La web de reservas hotelsforyou.com también nos
han manifestado que tendrán ciertos incrementos. El
touroperador Cosmos-Monarch también nos habla de
incrementos. British Airways por su parte sigue apostando por
las conexiones desde marzo hasta octubre. Y en lineas generales
el ambiente es bastante, bastante favorable.

A ello hay que añadir que en la World Travel Market se
presentó con notable éxito la Guía de buceo para la isla de
Ibiza, presentada por la Fundación para la promoción turística
de Ibiza y que tuvo una extraordinaria acogida en la prensa
especializada británica. Y todo ello nos lleva a la conclusión de
que las expectativas son buenas, tenemos que ser cautos y
moderados, pero estimamos que el próximo verano, la próxima
temporada va a ser una buena temporada para la isla de Ibiza.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. 

I.10) Pregunta RGE núm. 4621/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
actuacions per recuperar cabals públics.

Desena pregunta RGE núm. 4621/11, relativa a actuacions
per recuperar cabals públics, que formula el diputat Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, entre el grapat de casos
de corrupció de l’anterior Govern del PP que avui són als
tribunals, ha pres protagonisme la del cas Nóos, per la seva
magnitud, però també per la rellevància pública de les persones
implicades. Les informacions que transcendeixen jo crec que
compartirem que presenten fonamentats indicis de desviament
de fons públics. Així ho han entès els fiscals, així ho entén el
jutge instructor i parlam de centenars de milers d’euros.

No hi entraré, però el que volem és saber quines actuacions
està duent a terme, de tot ordre, ja siguin de caràcter
administratiu, siguin de caràcter judicial, processal, el Govern
per vetllar per a l’ús adequat dels fons públics afectats per
aquest cas i, si calgués, per rescabalar-se’n. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Muy buenos días a todos. El Govern, Sr. Alorda, está personado
en todas las causas judiciales abiertas y lo está para defender los
intereses de esta comunidad autónoma.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. Conseller. Li agraïm aquesta resposta, confiam
que ho faci amb plena professionalitat, que ho faci sense
excepció de persones, comprenem quina és la situació, per tant,
li agraesc aquesta resposta, que ho facin amb fermesa i que
realment hem de reconèixer que es manté una determinada
actitud. Nosaltres durant tota la legislatura vàrem sentir el que
expressava el Grup Popular sobre la situació del Sr. Cardona i
hem vist la posició del Govern que ha estat realment una
acusació particular important i dura respecte d’alguns d’aquests
casos.

En qualsevol cas, no ens hem de fer venir ni per l’excepció
de persones de cap mena, sinó senzillament el que vostè ha
apuntat, mirar de vetllar per als interessos públics i per a l’ús
adequat dels cabals públics. Per tant, en aquest sentit el nostre
suport, mentre sigui en la línia que vostè diu. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Insisto que este gobierno
defenderá los intereses de esta comunidad autónoma donde sea
y ante quien sea. Pero yo también quiero recordarle que vivimos
en un país en el que existe un estado de derecho, del cual se
derivan..., existe lo que se denomina el imperio de la ley y del
cual se derivan ciertas garantías constitucionales, como es la
presunción de inocencia. Por lo tanto, en estos momentos la
información que usted maneja es la que conocemos todos y es
la que ha aparecido en los distintos medios de comunicación.
Que yo recuerde no hay ninguna sentencia firme que avale la
formulación de su pregunta. En cualquiera de los casos le diré
que los intereses de la comunidad autónoma estarán bien
salvaguardados y que la acción de este gobierno estará
encaminada a defenderlos, pero lo hará cuando sea el momento,
cuando toque y en el momento adecuado. Muchas gracias.
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I.11) Pregunta RGE núm. 4602/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Llorenç S. Galmés i Verger, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cursa per la dona Palma Fitness.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta RGE núm. 4602/11, relativa a Cursa per la
Dona Palma Fitness que formula el diputat Sr. Llorenç Galmés
i Verger del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president. Diputades, diputats. El proper dia 22 de
gener se celebrarà a Palma la I Cursa per la Dona Palma Fitness,
organitzada per la Conselleria de Turisme i Esports, en la qual
hi colAlaboren més de 20 associacions i entitats. Aquesta carrera
comptarà amb dos recorreguts, un de 3 quilòmetres no
competitius, el qual es podrà realitzar corrent o caminant, en el
qual poden participar des de nins fins adults i que tindrà un
import de 3 euros; i un altre de llarga distància, de 10
quilòmetres, en el qual podran participar majors de 16 anys amb
un import de 5 euros. També s’ha tengut especial esment amb
els discapacitats, ja que podran participar en la categoria de 10
quilòmetres, tant en cadira de rodes com a peu. A més, es crearà
el dorsal 0 per un import de 3 euros per a totes aquelles persones
que sense realitzar el recorregut, vulguin donar suport a la
finalitat solidària en un ambient lúdic i divertit. 

Sens dubte, parlam d’un esdeveniment esportiu molt
important, una iniciativa de la conselleria i que a més serà
finançada per la iniciativa privada i que no suposarà cap cost per
al Govern. Els patrocinadors han volgut colAlaborar i donar
suport a aquest esdeveniment de caire esportiu i social. 

La meva pregunta va dirigida al conseller de Turisme i
Esports, quin objectiu s’ha marcat el Govern amb la celebració
de la I Cursa per la Dona Palma Fitness que se celebrarà el
proper mes de gener? Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme i Esports.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, los objetivos marcados
se entroncan dentro del objetivo general que estableció nuestro
presidente cuando tuvo a bien organizar la estructura del nuevo
gobierno. No en vano lo que no era una Dirección General de
Deportes se constituyó en una Dirección General de Deportes
para potenciar el deporte en nuestras islas y a la vez se le
incluyó en la Conselleria de Turismo, para establecer ese
binomio deporte-turismo que tan bien había funcionado en otros
municipios, como por ejemplo en el que tuve el honor de
presidir durante ocho años.

En lo que es concretamente la participación y la celebración
de esta carrera, bueno se incluye dentro de esos eventos que
tenemos intención de preparar a lo largo de esta legislatura.
Somos conscientes de las limitaciones presupuestarias, con lo
cual los eventos no podrán ser eventos que cuesten dinero a las
arcas públicas, pero sí nos podemos mover, como nos movemos
en otros ámbitos, con la nueva filosofía de colaboración con el
sector privado y de conseguir eventos que no nos cuesten
absolutamente un euro, como es el del caso. 

Dicho esto, pretendemos llevar a cabo la potenciación y la
promoción del deporte por el deporte en sí, la extensión de los
hábitos saludables a los jóvenes y no tan jóvenes, por el deporte
como medio de promoción turística. Y los objetivos que
tenemos lógicamente son alcanzar como mínimo un 35% de
participación femenina, que pueda haber competición femenina
y masculina, que se incluya a la vez a los discapacitados, que
puedan participar los discapacitados, de manera que
promovamos el turismo para los discapacitados en esta carrera
de 10 kilómetros; que puedan colaborar los discapacitados con
no discapacitados de manera que haya una competición mixta
de un atleta discapacitado con uno no discapacitado; y por
último que se done la cantidad recaudada a la Asociación
Española contra el Cáncer, Junta de Baleares, para que ellos
desde esta asociación puedan realizar las acciones oportunas
encaminadas a la potenciación de la práctica del deporte entre
las mujeres oncológicas.

Todo eso evidentemente lo vamos a hacer con una vocación
de continuidad, con una vocación de extenderlo a todas las islas
y si es posible a España y fuera de España con el tiempo y a tal
efecto ya se han establecido convenios con Balearia para que
establezca unos precios reducidos para el transporte entre las
diferentes islas.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 4604/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a formació professional a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Dotzena pregunta, RGE núm. 4604/11, relativa a formació
professional a les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Aina Maria Aguiló i Garcias del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller d’Educació, per al Grup Parlamentari Popular és
necessari que la formació professional sigui considerada com un
camí cap a l’èxit. Volem una formació professional estretament
vinculada amb l’empresa, una formació professional que
combini la formació en el centre amb el treball dins l’empresa
i que doni resposta a la demanda del mercat laboral.
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Però, Sr. Conseller, ens preocupa la situació que ens ha
deixat l’anterior govern i ens preocupa molt. Aquí tenim un
magnífic document signat dia 14 de juliol de 2008 per part del
Govern balear, la CAEB, UGT i Comissions Obreres. Aquest
acord s’estructurava en tres línies bàsiques, la primera era la
millora del sistema educatiu destinat un 6% del Producte
Interior Brut i elaborar un pla estratègic per prevenir i reduir el
fracàs escolar i l’abandonament escolar, desenvolupant
programes d’integració per a l’alumnat nouvingut. La segona
part era el desenvolupament del sistema de qualificació i
formació professional a l’àmbit autonòmic, per adaptar a la
realitat socioeconòmica de Balears els instruments estatals
derivats de la Llei 5/2002 i fixar l’objectiu d’arribar a un 12,5%
de persones que reben formació per l’ocupació. I, finalment, el
tercer era l’ordenació del procés de transició entre la situació
actual i la implantació definitiva de tots els elements que
configuren el sistema de qualificacions i formació professional.

Com a Grup Parlamentari Popular, ens consta que de tot
això poc o res no s’ha fet. Ha existit una falta de coordinació
entre la formació professional de la Conselleria d’Educació i la
formació de l’ocupació de la Conselleria de Treball, i una
desconnexió entre l’oferta educativa i l’atenció de les
necessitats del sector estratègics i emergents de la nostra
comunitat autònoma. Podem parlar -creim- des del Grup
Parlamentari Popular que hi ha hagut una poca sensibilitat
d’aquest darrer govern cap a la formació professional. Hi ha
hagut una manca d’infraestructures i d’equipaments adequats.
Hi ha hagut una manca de places ofertes. Hem arribat a
anècdotes, com per exemple alumnes que han volgut estudiar
jardineria han hagut d’estudiar ofimàtica. 

Per tant, Sr. Conseller, li vull demanar en quina situació s’ha
trobat l’actual govern la formació professional a les Illes
Balears? Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Bé, això seria una pregunta que crec que gairebé valdria la
pena dedicar-hi una comissió específica. Prèviament li vull dir
que si en alguna cosa al llarg de la història d’aquesta comunitat
autònoma hi ha hagut una certa línia de continuïtat des del 98
fins avui és a FP, això vagi per endavant. És veritat que les
distintes direccions generals d’FP, com que ens hi jugaven tant
-ens jugam tant en tot-, però en FP hi ha hagut una línia de
continuïtat.

Però és veritat que els objectius del 2008 no s’han
aconseguit. I deman als diputats de l’oposició que ens donin un
vot de confiança en això, un dels principals problemes és que
ens posem d’acord amb la línia de formació en el sentit ampli,
professionalitzadora, per això la nostra aposta d’integrar el
SOIB, polítiques actives i polítiques de formació per l’ocupació
amb formació professional reglada. És veritat que parlant amb
empresaris, petits empresaris i treballadors, hi ha un gran
diferència, hi ha un bot entre allò que crec que la nostra societat
necessita i allò que nosaltres oferim. Les estructures bàsicament
de formació professional reglada són massa rígides, les de

l’ocupació són més bones d’adaptar en el temps. Per tant, el
primer que hem de fer és reforçar aquest lligam, formació per
l’ocupació i formació professional reglada. Això no està fet i
m’agradaria que entre tots ho féssim.

Segona cosa. La crisi econòmica ha augmentat enormement
la solAlicitud de places. Hi ha 3.000 alAlots en llista d’espera i
això un país no s’ho pot permetre. Hi ha 3.000 alAlots. Hi ha
ofertes i estam treballant amb AENA, ofertes que vostès ho
veuran els propers dies amb determinats sectors, amb sectors
socioculturals, serveis a la comunitat, aeronàutics, hi ha sectors
estratègics que no troben llocs de feina quan hi ha petites, no
molt grosses, ofertes de feina. I això no pot ser.

La formació és vital per sortir d’on som i ens queda molt per
fer. Tant de bo avancem. La qualificació al llarg de la vida és
una altra cosa que figurava en els objectius i que no està feta. I
els països que surten a les estadístiques de gent formada, surten
a estadístiques que també tenen en compte la formació i
l’acreditació de l’experiència laboral. Acabam de signar fa pocs
dies l’inici de tot el procés de reconeixement...

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.13) Pregunta RGE núm. 4609/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de la fira World Travel
Market.

Pregunta número tretze, RGE núm. 4609/11, relativa a
valoració de la Fira World Travel Market, que formula la
diputada Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
Fa dues setmanes es va celebrar a Londres la World Travel
Market, on es varen traslladar el President de les Illes Balears,
Sr. José Ramón Bauzá, el Sr. Conseller de Turisme i Esports,
Sr. Carlos Delgado, per donar suport a la promoció de les
nostres illes. 

Aquest tipus de fires s’havien convertit en els últims temps
en una excusa per part del govern anterior per viatjar amb una
extensa comitiva i fer desmesurades despeses a càrrec de l’erari
públic. Afortunadament, amb el Partit Popular aquesta tendència
de gastar alegrement a les fires s’ha acabat. En aquesta ocasió
els mitjans de comunicació varen publicar entre d’altres els
següents titulars: “el Govern rebaja un 53% el presupuesto
para la Feria de Turismo de Londres”. “Viaje relámpago y sin
comilonas en la World Travel Market”. “Las ferias de
promoción turística dejan de ser una sangría para el Gobierno
balear”. “La austeridad espartana fue general en la Excel
London”.
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Enhorabona, Sr. Conseller, aquests titulars són per felicitar-
lo, perquè ha demostrat als ciutadans que les promeses
d’austeritat del Partit Popular són de ver, que prediquem amb
l’exemple i que es pot fer molt pel turisme amb molt menys
pressupost. També voldríem demanar-li quina valoració fa de la
Fira World Travel Market?

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, la valoración
evidentemente es positiva por dos bloques de motivos distintos.
El primero en sí por la celebración y cómo fue la feria en sí. Fue
una feria con un marcado carácter profesional, donde se
acercaron lazos con nuestros principales mercados emisores,
donde se trabajó muy intensamente, porque tanto el presidente
como yo y el director general de Turismo tuvimos una reunión
tras otra en una especie de maratón durante una jornada de
trabajo realmente dura. Y lo mismo se hizo por parte del sector
privado, puesto que hacía muchos años que no se veían
determinados empresarios hoteleros sentados a pie del cañón,
reuniéndose con agencias de viajes y touroperadores, trabajando
en el estand y cerrando o negociando contratos de cara a la
próxima temporada.

Con lo cual desde un punto de vista profesional y no
político, que era el cambio que se quería realizar, tenemos plena
satisfacción. Si a ello añadimos los resultados que ya nos
empezaron a dar, relacionados con el incremento de turistas
para la próxima temporada, con la mejora de las contrataciones
y, por tanto, de la rentabilidad de nuestros empresarios para la
próxima temporada, evidentemente no podemos manifestar más
que nuestra máxima satisfacción por dichos resultados. 

Pero si a todo ello, añadimos como usted ha avanzado por
medios de comunicación, las cantidades que hemos ahorrado en
dicha feria, sin que para ello haya mermado para nada sus
resultados, la verdad es que la satisfacción es doble, puesto que
el montaje del estand el 2010 era 588.000 euros, en 2011 ha sido
de 261.000 euros, ahorro 326.000 euros. Los gastos de personal
y otros en 2010 fueron de 31.000 euros, el 2011, 12.000 euros,
con un ahorro de 19.000 euros. Otros ahorros que ha habido, en
alquiler de espacios se han ahorrado 103.000 euros. En catering
se han ahorrado 63.000 euros. En invitados, sindicatos,
estudiantes, etcétera, se ha ahorrado 21.000 euros. En resumen
se han ahorrado 500.000 euros en esta feria, con una feria
profesional, con rigor y con seriedad. Gracias.

(Aplaudiments i aldarull)

I.14) Pregunta RGE núm. 4610/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gestió centralitzada del parc mòbil.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número catorze, RGE núm. 4610/11, relativa a
gestió centralitzada del parc mòbil, que formula el diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Avui s’ha parlat de retalls, però de retalls que no són així, per
distorsionar una gestió, per distorsionar una realitat. No s’ha
parlat dels vertaders retalls que es fan des del Govern de les
Illes Balears i que són retalls necessaris i amb els quals el Grup
Parlamentari Popular està en plena sintonia.

El passat 4 de novembre, el Govern de les Illes Balears va
anunciar la seva intenció de subhastar 20 cotxes oficials del parc
mòbil de la comunitat autònoma. Això és un retall que
efectivament és necessari i que agraeix la ciutadania. Per tant,
valoram positivament que el Govern vulgui reduir el seu parc
mòbil i passar de 25 vehicles, que per cert molts d’aquests
vehicles eren a empreses públiques, cadascú tenia el seu propi
cotxe oficial, i que vulgui reduir en 20 cotxes aplicant aquesta
mesura, que és una mesura d’austeritat.

Lamentam també que l’anterior govern no hagi començat
amb aquesta línia d’estalvi, quan realment vivíem ja i patíem
una situació de crisi econòmica i aquestes mesures haurien
d’haver-se començat a prendre molt abans. Però vull insistir que
des de la nostra formació política veim que els retalls es
produeixen en càrrecs polítics, en conselleries i en cotxes
oficials i no en prestacions bàsiques i en el que correspon a
l’estat del benestar.

També volem valorar molt positivament l’anunci que ha fet
la Conselleria d’Administracions Públiques per tal de
centralitzar les gestions del parc mòbil. Consideram que
d’aquesta manera s’apliquen criteris d’eficiència i
d’optimització de recursos, i així mateix també s’aconsegueix
aquell principi que és el de la simplificació administrativa. Per
tant veim que això suposarà també una disminució en el seu
cost.

Ens agrada aquesta filosofia i ens agradaria saber, Sr.
Conseller d’Administracions Públiques, quina valoració en fa i
per quin motiu vostès volen fer aquesta centralització del parc
mòbil.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Administracions Públiques.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tots. Sí, senyor diputat, una
de les coses que aquest govern va haver d’afrontar just arribar
a les diferents conselleries va ser aquesta reducció quant al
nombre dels membres del Govern. El punt de partida era que
ens vam trobar amb 44 cotxes amb 32 xofers i, bé, aquestes
mesures d’estalvi obliguen a reduir i a centralitzar aquest servei.
La finalitat no és altra que aconseguir una millor eficiència en
la gestió, en la contenció i en la racionalització de la despesa
pública, i un dels objectius que pretenem aconseguir amb
aquesta contenció és aconseguir estalvis de tot tipus,
especialment pensant en aquesta gestió centralitzada que ens
permetrà estalviar especialment en personal, en manteniment,
en compra de futurs vehicle, en les revisions, és a dir, tot allò
que envolta la gestió d’aquests vehicles.

Com vostè ha dit molt bé dia 4 de novembre hi va haver
aquest acord del Consell de Govern que de qualque manera ja
dóna les pautes, provisionals, és cert, de cara a la optimització
dels recursos del parc mòbil, i la idea és, amb el pas del temps,
poder millorar aquest servei per tal d’atendre totes les
necessitats d’aquest nou govern. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més intervencions?

I.15) Pregunta RGE núm. 4608/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a compliment de la
sentència del Conveni de carreteres.

Pregunta número 15, RGE núm. 4608/11, relativa a
compliment de la sentència del conveni de carreteres, que
formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, avui hem
sentit molt d’informar o no informar el president, i jo els diré
allò de què no l’informaren. En el traspàs de funcions fet per
l’anterior govern es varen oblidar d’un petit detall, i era que dia
18 de març de 2011 s’havia notificat a la comunitat autònoma
la sentència del Tribunal Suprem de dia 8 de març del 2011 que,
per segona vegada, donava la raó a la nostra comunitat
autònoma en matèria dels convenis de carreteres i declarava la
vigència i la plena efectivitat del conveni de l’any 1998 i del
conveni del 2004, amb un import total de 333 milions d’euros.

Curiosament quan es va notificar aquesta sentència el mes
de març tampoc no es va fer pública. Va ser l’actual govern que
va comunicar i va fer pública aquesta bona notícia per a la gran
majoria dels ciutadans de les Illes Balears. Aquest amagament
intencionat i malèvol responia al fracàs que per al Partit
Socialista suposava reconèixer aquesta sentència. No hem
d’oblidar que varen ser els màxims dirigents socialistes a les

Illes Balears que varen anunciar, tot d’una que varen guanyar
les eleccions generals de l’any 2004, que les carreteres no es
farien. Es varen equivocar; ens varen llevar els doblers que una
sentència ara ens retorna, però les carreteres es varen fer. La
seva infame campanya no ha pogut amb la justícia i al final el
temps ha posat cadascú al seu lloc.

(Remor de veus)

Des de dia 18 de març hi ha una sentència molt important
per a les Illes Balears, favorable, ferma i pendent d’executar, i
ens consta que l’actual govern es va posar mans a l’obra tot
d’una perquè es faci aquest compliment. Volem saber quines
gestions i quins resultats ha tengut el Govern en aquestes
negociacions, on encara el Partit Socialista estaria a temps de
deixar-ho arreglat i no passar aquesta patata calenta al nou
govern central.

Sr. Conseller, ha rebut vostè qualque resposta? Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller d’Administracions Públiques.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, idò a data d’avui
encara no hem rebut absolutament cap resposta a la petició de
reunió de la Comissió bilateral mixta de programació,
seguiment i control que vam formular el passat dia 3 d’octubre
d’aquest any i que de qualque manera era la continuació d’una
altra carta de petició de reunió que s’havia formulat per part de
l’anterior govern del pacte de dia 21 de març, també del 2011,
per cert, tres dies després de rebre la resolució de la sentència
del Tribunal Suprem que confirmava la sentència de
l’Audiència Nacional, a la qual vostè ha fet esment, i que
donava la raó a l’anterior govern del Partit Popular.

Aquesta qüestió no és intranscendent, ja que com vostè sap
hi ha una partida de 333 milions d’euros que està en joc, a partir
de la qual, amb aquesta rescissió unilateral que va fer el govern
del Partit Socialista entenem nosaltres que es va perjudicar
greument la nostra comunitat autònoma, i no hem rebut
resposta, bé, a pesar de les reiterades cridades que s’han fet,
com en altres qüestions; en el tema de justícia també estam
esperant que se’ns pugui rebre, però, bé, és la tònica que ens
hem trobat. Confiam que amb el nou govern, quan estigui
constituït, és una de les primeres qüestions que nosaltres volem
demana, almanco poder-nos asseure, poder debatre i poder
presentar l’estat de la qüestió que ens hem trobat a la nostra
conselleria, i estic segur que amb el nou govern que es
constituirà dins el desembre tindrem una millor recepció que la
que hem tingut fins ara.

(Petit aldarull a la sala)
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I.16) Pregunta RGE núm. 4611/11, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a estalvi a Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 4611/11, relativa a estalvi
a Serveis Ferroviaris de Mallorca, que formula la diputada Sra.
Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
intentarem fer un esforç de pedagogia perquè crec que alguns
encara no han entès que estam davant una nova etapa política en
què hi ha tres paraules bàsiques a l’hora de gestionar, que són
austeritat, control de la despesa i optimització de recursos, i això
no són retalls sinó bona gestió.

En aquesta línia el mes de juliol vàrem començar a donar
exemple a una empresa tan significativa com SFM amb la
reducció dels dos gerents, que cobraven ni més ni menys cada
any 116.000 euros, i tornant a la racionalitat que vostès, senyors
del pacte de progrés, havien perdut. No ens conformat aquí; va
ser una primera pedra de toc. Per això, Sr. Conseller, volem que
avui ens expliqui si realment hem emprès en aquesta empresa
pública aquesta línia d’austeritat, control de la despesa i
optimització de recursos, que són les senyes d’identitat del
govern del Partit Popular que presideix el Sr. Bauzá i de la seva
conselleria.

Estic convençuda que seguirem amb el mateix exemple que
hem seguit, aturant obres contractades per 200 milions quan
només en teníem 57,5, a pesar que alguns ens critiquen i fins i
tot en comissions parlamentàries s’atreveixen a dir que
continuem les obres, que ja veurem com es paguen, però aquest
no és l’estil del Partit Popular. 

Estic segura que tampoc no és l’estil del Partit Popular no
saber...

(Remor de veus)

...no saber la gent que tenim contractada. Antigament al Sr.
Manera, conseller d’aquesta cambra que no ens ve a explicar
res, li varen preguntar si sabia quanta gent treballava, i va dir
que no sabia quants d’alts càrrecs teníem. Estic segura que en
aquest moment sí ho sabem.

Per tant, Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient i
Ordenació del Territori, quins estalvis hem aconseguit fins ara
amb aquests nous criteris d’austeritat i control de la despesa, és
a dir, no fent retalls sinó bona gestió i estalviant, el que sap
qualsevol persona de seny d’aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Serveis Ferroviaris de Mallorca.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

No, Ordenació del Territori. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Cada vegada vaig augmentant.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Dins els
darrers mesos des de la Gerència de Serveis Ferroviaris de
Mallorca s’han realitzat una sèrie de mesures encaminades a
racionalitzar els recursos de l’empresa i a aconseguir un estalvi,
sempre dins el que vostè bé comentava de millorar la gestió.

Les mesures es poden diferenciar en dos grans grups: un
que, per un costat, el que hem fet ha estat, de manera directa,
aconseguir de Serveis Ferroviaris de Mallorca la reducció de
freqüències de metro, optimització de l’organització del
personal i reducció del consum energètic; aquesta ha estat una
línia en la qual hem fet feina. I després una altra línia ha estat la
de fer feina en les mesures encaminades a la modificació de
contractes que teníem en vigor.

Dins el que és el primer grup de feina, el que hem fet ha
estat optimitzar el personal, i això ens ha permès reduir el
volum d’hores extres amb un estalvi que suposa ni més ni
manco que 217.350 euros, només en hores extres. Amb la
reducció de freqüències de metro durant els mesos d’estiu a les
hores de menys volum dels usuaris del metro, perquè hem de dir
que només ho hem tocat a les hores en què hi havia molt poc
volum, s’ha permès un estalvi de consum d’energia de tracció
per valor d’11.500 euros. La reducció en el nombre de cotxes
que circulen en dies festius i en hores de menys afluència de
passatgers també ens ha permès reduir el consum de litres de
gasoil en un 18,5%, que a pesar de la pujada del preu del gasoil
ha suposat un estalvi total de 76.071 euros. En aquest sentit en
els Serveis Ferroviaris de Mallorca continuarem aplicant
mesures que permetin estalvi, i el que procurarem és tenir un
bon funcionament dins l’empresa.

El segon grup de mesures dirigides a la modificació de
contractes, com són els de senyalització, manteniment de la via
i seguretat fins a finalitzar l’any 2011, permeten un estalvi de
356.824 euros. Aquest estalvi ha estat possible gràcies a
l’enteniment amb les empreses contractistes, negociant, que és
el que s’ha de fer en aquests moments, entenem nosaltres.
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Bé, en conjunt, tot aquest conjunt de mesures ha permès que
a dia d’avui l’estalvi que haguem fet fins a la finalització de
l’any 2011 suposarà aproximadament 661.741 euros; en el meu
temps eren més de 110 milions de pessetes. Gràcies.

(Petit aldarull)

I.17) Pregunta RGE núm. 4607/11, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a trens elèctrics de la línia
Palma-Enllaç.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE núm. 4607/11, relativa a trens
elèctrics de la línia Palma-Enllaç, i la formula el Sr. Diputat
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Desde el Partido Popular apostamos
por avanzar hacia una movilidad más sostenible, como no podía
ser de otra manera bajo parámetros de optimización de recursos
públicos. Se ha de destacar el esfuerzo del Govern por
garantizar el correcto funcionamiento de SFM a pesar de la
difícil situación económica y de gestión recibida, contando
además con la difícil tarea de resolver problemas que otros
generaron y así poder seguir dando un buen servicio ferroviario.

Así ha sido necesario licitar, concretamente en septiembre
del 2011, diversos servicios totalmente básicos y necesarios de
mantenimiento, incluso hasta el suministro de energía eléctrica
a SFM; ni la luz había, ni la luz. Esta es la herencia recibida.

Pero sus anteriores responsables sí que adjudicaron otras
cosas: asistencias técnicas externas, que tanto critican; gastaron
la friolera de 3.212.927,10 euros; estudios, asesorías y
consultorías externas, 8.250.406,50, hablamos de la friolera en
estudiar algo de 11.463.333,60. ¿En qué?, ¿en qué? Un simple
ejemplo: un estudio informativo para si cabía la posibilidad de
colocar un tren Llucmajor-Campos-Felanitx que costó
1.435.616 euros i que no sirvió para nada, ¡para nada!, incluso
no había ni presupuesto y sabían que no lo iban a hacer, pero
gastaron y bien gastaron. Creo que son más platos rotos de la
fiesta ferroviaria.

A pesar de esto el Govern trabaja para poner en marcha un
nuevo sistema de tren eléctrico, inicialmente la línea Palma-
Inca, con importantes beneficios medioambientales, más
cómodo y rápido y con una ahorro de 3 millones de euros al año
en mantenimiento y consumo. Creo que es otra forma clara de
gobernar. Por eso, Sr. Conseller, ¿cuándo tiene previsto poner
el Govern en servicio los trenes eléctricos de la linea Palma-
Enllaç? Gracias.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient,
Territori i Serveis Ferroviaris de Mallorca.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Bé, a la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori tenim
prevista la posada en servei completa dels trens elèctrics a final
del mes de gener de l’any 2012, un cop estigui adjudicat el
contracte del seu manteniment i també pagats certs deutes que,
com bé comentava vostè, ens hem trobat associades al contracte
d’execució de les obres d’electrificació, unes obres que vull
recordar que estan incloses dins aquell famós conveni ferroviari
que, si no hi ha res de nou, demà tendrem oportunitat de
negociar a Madrid, però que no ens han arribat aquests doblers,
un conveni ferroviari que tenia unes licitacions per 220 milions
d’euros, com bé vostès saben, i que n’han arribat 57,5. Per tant
no ens han arribat aquests doblers per pagar l’electrificació
d’aquesta línia.

De totes maneres tenim un deute que concretament ens fa
referència a Endesa, a GESA-Endesa, per l’impagament de les
feines realitzades amb càrrec als convenis subscrits l’any 2010
-record l’any 2010, 9 i 27 de juliol de fa un any i mig-, convenis
que varen firmar les dues companyies per la realització d’unes
infraestructures necessàries per part de la companyia
subministradora perquè hi hagi una bona dotació de
subministrament elèctric i no tenguem problemes amb el trasllat
dels trens. Aqueix deute de diferents, com dic, instalAlacions que
s’han hagut de fer al llarg del recorregut, puja a 2.617.635,76
euros a dia d’avui. 

A més han estat necessaris esforços considerables per part
de l’actual equip d’SFM i de la secretaria General per poder
desbloquejar i adjudicar els contractes de manteniment
preceptius previs a una posada en servei d’aquest tipus. Ja sabeu
que el tren necessita legalment que hi hagi tota una sèrie de
contractes de manteniment i de seguretat perquè, si no, no
poden sortir. M’estic referint concretament al manteniment de
la catenària de la via, al contracte de manteniment de trens
elèctrics, així com al contracte de manteniment i conservació de
la mateixa via principal. Aquests contractes, com vos he dit, ens
els trobàrem bloquejats i hem hagut de fer un gran esforç per
desbloquejar-los. Ja em referia que per a nosaltres el transport
públic -abans ho comentava- és important, perquè, si no, no
haguéssim desbloquejat les partides que varen bloquejar vostès
anteriorment. 

Per tant per a nosaltres he d’acabar dient que és
importantíssim posar en funcionament aqueix tren elèctric, que
suposarà estalvi i sobretot suposarà un millor servei per a tots
els usuaris.

(Alguns aplaudiments)
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I.18) Pregunta RGE núm. 4620/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació sobre retalls
(V).

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18, RGE núm. 4620/11, relativa a
informació sobre retalls, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, en
el Grup Socialista ens obsessionen tres coses que li hem anat
repetint setmana rere setmana: dialogar en lloc d’imposar a
l’hora de governar, mesures clares i concretes per reactivar
l’economia amb especial atenció als ocupats que tenim a les
Illes Balears i fer-ho des de l’administració pública, i que la
crisi econòmica no pot servir d’excusa per a retalls socials que
nosaltres creim que són inassumibles. 

Vostè ha presentat uns pressuposts expansius, en aquesta
cambra, un creixement d’un 8,5 d’un pressupost amb un
endeutament màxim que no planteja cap mesura de reactivació
econòmica i que planteja retalls socials, repetesc, per a nosaltres
inassumibles, encara que una vegada i una altra vostè ho ha
negat en aquesta cambra.

Avui li hem intentat demostrar que això no és cert, que vostè
ja està aplicant retalls socials. Jo li deman: encara manté
l’afirmació de la setmana passada o ja se n’ha adonat, ja s’ha
assabentat que està aplicant retalls socials inassumibles? Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Jo el primer que li vull deixar molt clar, el primer, és
que aquest govern no ha fet cap tipus de retall en els drets dels
ciutadans, que li quedi molt clar. Ho pot dir com vulgui, però
que li quedi molt clar.

Del que sí és conscient aquest nou govern és que són
necessaris una sèrie de canvis i ajustaments estructurals
precisament per beneficiar al màxim els nostres ciutadans. Miri,
nosaltres tocam amb els peus a terra, sabem el que hem de fer,
sabem que hi ha una situació de crisi, i sobretot sabem que hem
de prendre decisions, decisions de vegades difícils però sempre
en benefici de tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Una vegada més no estam
d’acord, per a vostè no serà retallar drets, per a nosaltres ho és,
ho tornarem a explicar.

A veure, si vostè hi està d’acord o no, que els nins que
necessiten beca de menjador escolar se’ls retalli un tant per cent
inassumible, és retallar un dret social sí o no?; retallar drets en
transport escolar, és retallar drets socials, sí o no?; retallar 400
interins de l’educació que minven l’educació pública, és retallar
drets, sí o no?; retallar programes d’atenció a la diversitat per
als nins que més ho necessiten a l’escola pública, és retallar
drets, sí o no?; no pressupostar la Llei de dependència i no
aplicar la Llei de dependència en la seva totalitat, és retallar
drets socials, sí o no?; retallar 200 milions d’euros en sanitat
pública, és retallar drets a la salut pública, sí o no?; retallar
descomptes als residents de la vall de Sóller, és retallar drets, sí
o no?; retallar descomptes en el transport marítim, és retallar
drets, sí o no, Sr. Bauzá?

Per a nosaltres, sí, sí, és retallar drets socials, amb un
pressupost que creix un 8,5%, que se’n va a un endeutament
màxim i que aquest retalls socials són inassumibles.

Miri, la meva conclusió és: vostè ha fet uns pressuposts
ràpids i reals, poc rigorosos, poc seriosos i poc adequats a la
situació que viuen els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.

(Remor de veus)

La crisi econòmica exigeix ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... rigor, exigeix diàleg, exigeix consensos, exigeix que
s’asseguin amb tothom, que parlin i que siguin capaços de
reaccionar, perquè, Sr. Bauzá, així no anam de cap de les
maneres.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sra. Armengol.
Miri, jo vull pensar que si vostès haguessin estat conscients de
la situació de crisi haguessin pres mesures per solucionar-la o
almenys per minimitzar al màxim, perquè el que no vull pensar,
no ho vull pensar, és que vostès eren conscients de la situació de
crisi i malgrat això deien que sí a tothom, gastaven sense tenir
partida, perquè si pensàs això vostès haguessin estat uns
irresponsables i la situació seria molt greu.

Però jo crec que vostè encara no s’ha adonat del que va
passar el passat diumenge, el passat diumenge la societat va
parlar molt clar, el passat diumenge ...

(Remor de veus i petit aldarull)

... més de 83.000 persones, 83.107 persones que varen confiar
anteriorment en vostès, varen deixar de confiar en vostès, convé
que ho comencin a pensar i a analitzar vostès mateixos,
comencin a analitzar aquesta situació. I també analitzin per què
han fet determinat tipus de polítiques, per què no miren què és
el que s’ha de fer; per què no miren el resultat d’aquesta situació
i per què no valoren aquestes conseqüències.

Vostè ha dit que té tres obsessions, al principi de la seva
intervenció ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

... crec que no seran cap d’aquestes tres que li diré jo, que és que
pareix que vostès no han governat aquests quatre anys; que és
que pareix que vostès no han governat aquests set anys a
Espanya, i és que pareix que aquí res no va amb vostès.
Comencin a adonar-se que les urnes han parlat, comencin a ser
conscients trenta-sis hores després, i sobretot comencin a pensar
i a escoltar que la societat ni es fia ni confia en vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

II. InterpelAlació RGE núm. 3454/11, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política generals
en el canvi d'ús dels establiments turístics.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la interpelAlació RGE núm. 3454/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en el canvi d’ús dels establiments turístics. Té la paraula
la Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Conseller, conscients que el turisme és, amb
diferència, la principal font de riquesa de les nostres illes i que
per açò és d’una importància estratègica cabdal, no només per
a la nostra economia sinó també per a la nostra cohesió social i
per a l’ocupació a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Prec un poc de silenci, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Essent la nostra comunitat autònoma pionera en la majoria
de temes turístics tot just hem avançat molt poc en la cultura del
diàleg i l’acord social i polític en matèria turística. Alguns
avanços han anat fent els darrers articles lligats al turisme dins
la Llei de mesures urgents per a l’impuls a la inversió, o la
classificació dels establiments d’allotjament turístic; i està bé i
aquest és el sentit de la interpelAlació que avui presentam aquí,
estaria bé avançar en aquesta línia; en aquesta línia de
concertació social i política i fer de la bona “governança” un
senyal d’identitat del model turístic de la nostra comunitat
autònoma. Per tant, volem i presentam aquest debat per anar
avançant.

Un model turístic que som conscients que necessita canvis,
necessita canvis per guanyar en qualitat, en sostenibilitat, en
competitivitat i aquesta rendibilitat tant empresarial i social que
du implícita la creació de més i de millor ocupació, canvis que
ens agradaria anar acordant entorn de tres objectius i per anar
avançant seria els que posaria damunt la taula per part del Grup
Socialista.

El primer, qualitat front a quantitat, perquè és escassa, i
també ho sabem tots, la correlació entre el nombre d’arribades
de turistes, contractacions i rendibilitat i creació d’ocupació.
Tenir una bona base d’arribades és important, és fonamental per
avançar, però no per quedar aturats, i evidentment no és
suficient per crear rendibilitat i ocupació. I les dades i l’anàlisi
d’Exceltur, referits fins i tot a aquest estiu passat són clares, les
destinacions que inverteixen en qualitat tenen una major
rendibilitat i són capaces de generar més ocupació.

El segon principi també creim que és obvi, però no per açò
l’hem de deixar de dir, la sostenibilitat front al consum de
territori. Les recomanacions tant del CRE, com les pròpies
declaracions dels agents turístics, són clares. El CRE, només
una ressenya: “l’accent estarà en potenciar, diversificar i
aprofitar al màxim les infraestructures actuals abans que crear
desenvolupisme immediat incorporant mitjans nous”. O
prestigiosos hotelers, com el Sr. Escarrer: “Sense sostenibilitat
no hi ha turisme, si no som sostenibles ens carregam la nostra
matèria prima que és el medi ambient”.

I en tercer lloc, l’altre concepte, el que fa referència a
concertació social i transparència en la presa de decisions,
perquè sí és important, i hi estam d’acord, que s’han d’agilitar
tots els tràmits, també, ben segur, necessitam estar convençuts
i tenir la certesa que l’administració sempre hi serà per a la
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defensa fonamentalment de l’interès general, a curt, a mig i a
llarg termini.

Per aconseguir aquests tres objectius de qualitat,
sostenibilitat i concertació social lligada a agilitat, evidentment
l’instrument clau serà la Llei general turística. I de totes les
modificacions necessàries, moltíssimes d’elles obligades per
l’excessiu reglamentisme que es planteja damunt l’activitat
econòmica que avui per avui és fora de lloc, una ens preocupa,
que és la que és objecte d’aquesta interpelAlació que és la que fa
referència al canvi d’ús. I voldríem fonamentar aquest debat.

El debat del canvi d’ús nosaltres l’entenem lligat a dues
qüestions: la primera, el creixement de la indústria turística
només és possible avui per avui, si volem aquesta sostenibilitat,
en els àmbits de creixement urbanístics consolidats que tenim
qualificats. I la segona qüestió, una aposta clara per la inversió
productiva, la de la indústria turística, capaç de generar valor
afegit i ocupació de qualitat front al residencial.

Bàsicament, creiem que són molt més importants les
mesures incentivadores i antiespeculatives a favor de la
indústria turística que perdre a favor del residencial, per altra
banda, avui fortament saturat, perdre indústria; que amb el
temps descapitalitza la nostra economia perquè destrueix
capacitat de crear valor afegit i oportunitats d’ocupació. Per
tant, per aquest motiu ens preocupa aquest canvi d’ús o un canvi
d’ús genèric que es pogués plantejar. Incentivar inversió
productiva més que destruir oportunitats de crear i tenir
capacitat de creixement futur.

En aquest sentit, creim que hauríem de fer d’una manera
més prioritària, evidentment, facilitar, com li deia, tot el que
suposa la reconversió, a les totes, fins i tot des d’una qüestió
molt clara de llevar les penalitzacions damunt l’activitat
productiva front al residencial; és a dir, suprimir l’intercanvi de
places, suprimir l’intercanvi de places per noves inversions que
ajudin fins i tot a millorar tot el que suposi inversió. I evident
també, suprimir aquest intercanvi de places per no ajudar a
l’especulació de les places obsoletes, ja rendibilitzades i que
mai per a molts han tingut cap cost per als seus propietaris.

Per tant, des d’aquest plantejament de suport a la indústria
productiva, des d’aquest plantejament que creiem necessari
afavorir la reconversió de la nostra indústria, per guanyar
rendibilitat i ocupació, perquè creim en la qualitat, la
sostenibilitat i la concertació social, valoràvem que era
important poder conèixer de primera mà, per part del conseller,
quines eren les previsions entorn d’aquesta llei, que creim que
és important revisar, revisar no, fer de nou, perquè el turisme
evidentment exigeix canvis, però també ser capaços de trobar i
encertar en aquest camí, sobretot quan parlam d’indústria front
a l’especulació o promoció immobiliària.

En la batalla sempre soterrada entre els promotors i els
hotelers una vegada van guanyar els promotors, es limitaren i es
penalitzaren els creixements d’hotels, els hotelers es van
conformar a no tenir massa més competència, però el
residencial i la massificació a les nostres costes i ciutats van
créixer lliures, destruint oportunitats d’ocupació i de
sostenibilitat. I ara no hauríem de fer el mateix, per açò volíem
aportar aquestes reflexions, però sobretot ens interessava poder
conèixer com visualitza i com preveu el Govern de les Illes

Balears aquest concepte, que sempre és complex, complicat, i
repetim, que no hauríem de perdre la perspectiva del mig, el
llarg termini, i repetim, i sobretot continuar amb aquest camí del
que implica la concertació, l’agilitat, la transparència, però
sobretot modernitzar i continuar exercint aquest lideratge en el
que fa referència a la innovació turística.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Per part del Govern té la paraula
l’Hble. Conseller de Turisme, Sr. Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. Bueno, yo
le agradezco estas reflexiones que nos ha hecho aquí, creo que
son interesantes, quizás algo exptemporáneas, por lo que le voy
a contar, no con ánimo de crítica sino con ánimo de conciliación
y con ánimo de posible colaboración en el futuro.

Nos ha hablado de la calidad frente a la cantidad, nos ha
hablado de la sostenibilidad y de la transparencia,
evidentemente nosotros queremos, por supuesto, cumplir con
estas premisas de calidad, de sostenibilidad y de transparencia;
la calidad del destino es algo que se está trabajando ya desde la
recién creada Mesa de Alcaldes; se está trabajando, o se está
pensando cómo trabajar y pensando y estudiando los medios
para las reformas en las zonas maduras que, al fin y al cabo, no
es otra cosa que calidad. En cuanto a sostenibilidad,
evidentemente, nosotros lo que pretendemos es emplear los
inmuebles ya construidos, el cambio de uso no es otra cosa, no
es edificar más, es cambiar el uso de algo construido por
definición, y la transparencia, pues por lo que le voy a contar, o
la concertación civil es algo que va a venir a lo largo del
proceso que se va a iniciar en breves días.

Usted ha dicho que todo esto, el instrumento de todo esto es
la Ley general turística y que dentro de este gran paquete de la
Ley general turística le preocupa el cambio de uso. Bueno, yo,
evidentemente, no estoy en condiciones aquí de entrar a detallar,
usted se lo imagina, y yo creo que este debate lo tendremos que
repetir dentro de unas cuantas semanas, no mucho, ya le anuncio
que no mucho, pero evidentemente no podemos entrar ahora en
esos detalles, y le voy a explicar por qué.

Pero antes me voy a ir al origen de todo, nosotros nos
encontramos ante, en general, no voy a criticar a nadie, ante una
falta de previsión genèrica, falta de previsión, falta de
adaptación ante las circunstancias socioeconómicas, quizás
también algo de falta de valentia política en los últimos años
que han provocado una serie de situaciones, unas situaciones a
mi modo de ver clarísimas: nos encontramos con unos
establecimientos obsoletos en muchos casos, unos
establecimientos que en estos momentos no son competitivos,
eso es una realidad, y usted lo sabe, establecimientos que bien
por ubicación, por necesidad de reformas, por falta de capacidad
para ser competitivos en estos momentos se están situando
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prácticamente fuera del mercado, eso es una realidad que está
ahí y contra la que tenemos que luchar.

Otra realidad que está ahí es el cambio de uso de facto,
ahora estamos hablando de hacer el cambio de uso de iure, pero
usted sabe perfectamente, perfectamente, que existe el cambio
de uso de facto, hay cambio de uso en la sociedad, se ha pasado
ya de uso hotelero a uso residencial, y está en una situación
como mínimo de alegalidad, y de eso hace muchísimos años,
existen en muchísimos municipios. En el antiguo municipio que
yo presidí hay casos, entonces no podemos taparnos los ojos,
está claro que la sociedad siempre irá por delante de la ley, pero
no debemos tardar tanto los políticos, bueno, eso ocurre desde
hace ya muchísimos años, o sea que ya existe, por lo menos
algo hay que regular ante algo que ya existe.

Y en tercer lugar, por supuesto, la necesidad de reformar las
zonas turísticas maduras; se podrá discutir si las zonas turísticas
maduras, como puede ser la Playa de Palma, o puede ser
Magaluf o puede ser Can Picafort o puede ser Sant Antoni, si
podemos conseguir que haya dinero público para esas grandes
reformas, nos daremos cuenta, aquí ya nos hemos dado cuenta
de que aquí no es posible, y nos daremos cuenta en uno o dos
meses de que tampoco es posible desde Madrid. ¿Entonces qué
tenemos que hacer? Pues espabilarnos nosotros.

Ante esas zonas turísticas maduras, tenemos que plantearnos
las nuevas fórmulas de explotación, como puede ser los
condohoteles, condohotel que, por otro lado, como usted sabe,
sigue manteniendo los servicios hoteleros, simplemente hay
inversión privada para el disfrute de un mes al año de una
habitación que el resto del año mantiene su carácter de hotelero
con todas las prestaciones propias de un hotel. Bueno, pues, eso
es una cosa que es evidente que se tiene que regular.

El cambio de uso, pues evidente que se tiene que regular.
¿Cómo lo regularemos? En muy poco lo sabrá, y serán muy
bien recibidas las aportaciones de su grupo y de todos los
grupos con representación parlamentaria. Pero claro, tenemos
que trabajarlo todavía.

No debemos andar tan mal cuando sólo con anunciar que
vamos a luchar por la seguridad jurídica, que vamos a permitir
modernizar nuestra ley, incluyendo figuras de explotación
hotelera o semihotelera que están por todo el mundo, por el
mundo desarrollado desde el punto de vista turística, y que no
debemos andar tan mal cuando realmente hablamos de la
posibilidad del cambio de uso, ojo, con condiciones, cuando ya
hay reacciones, antes siquiera de su tramitación parlamentaria,
anunciando inversiones de cientos de millones de euros en
zonas turísticas maduras, y me refiero lógicamente a la de
Magaluf, y otras que, sin ninguna duda, sabemos que vendrán,
no debemos andar tan mal.

Realmente creo que el mundo empresarial está ansioso por
ver modernizar esta ley y ansioso por conseguir seguridad
jurídica, cosa que por hache o por be hasta ahora no han
conseguido.

Y digo esto ¿por qué? Evidentemente, estamos en ello, pero
es que consellera, en estos momentos, o señora diputada, está en
fase de estudio el texto que va a convertirse en anteproyecto. En
estos momentos, a día de hoy, está en los Servicios Jurídicos de
la conselleria que usted dirigió hasta hace tres o cuatro meses;
nos tienen que dar sus informes. Luego, después, tiene que ser
discutido por el director general y por el conseller y esperamos
que, aproximadamente a final de mes, salga de la conselleria.
Como comprenderá, ahora no le voy a adelantar absolutamente
nada, porque ni debo hacerlo, y por otro lado sería un
irresponsable adelantándole aquí una serie de principios que se
van a incluir en la nueva ley, cuando es posible que no sean
incluidos.

A partir de ahí, pues toda la colaboración. Me tiene que
permitir usted, porque no lo puedo hacer de otra manera, que
terminemos de hacer el trabajo dentro de la conselleria, porque
si no tendrá que venir usted a los servicios jurídicos ahí de la
conselleria y sentarse con ellos, cosa que, por otro lado,
tampoco sería ortodoxo. Entonces, lo que me parece a mí que
tenemos que hacer es terminiar nuestro trabajo, que nos quedan
diez días, doce días, no queda más, estamos trabajando de
manera intensa precisamente esta semana, y a partir de ahí sí le
ofrezo, a parte de la colaboración suya o de cualquier otro grupo
o de los otros grupos parlamentarios, no sólo la participación
legal y habitual en el procedimiento de tramitación
estrictamente parlamentaria, sino en la fase pre-parlamentaria,
en la fase de audiencia pública, pasarle el borrador a usted y al
Grupo Parlamentario del PSM y a todo el que lo quiera, para
que hagan sus aportaciones. Creo que es una cuestión de una
importancia enorme y creo que todas las aportaciones que tanto
su grupo parlamentario, como el Grupo Parlamentario del PSM,
tienen que trabajar, y yo les invito, en unos 10 días les
pasaremos el texto para que hagan sus aportaciones, previas al
inicio de la tramitación parlamentaria, como una audiencia más
que se puede hacer con todos los sectores afectados. Ahí yo me
comprometo, pero de la misma manera le pido y le ruego que
nos deje estos 10 días para terminar de ultimar los detalles en
los que consistirá ese cambio de uso que tanto le preocupa.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, només faltaria!
Només faltaria! Té tot el temps, però també ens ha de permetre
que des del moment que sorgeixen, des de principi de setembre,
sorgeixen declaracions en torn a aquest apartat d’una manera
específica, que surten en els mitjans de comunicació i és lògic
que puguem demanar aquí l’opinió del conseller. 

Jo entenc que fonamentalment quan la llei estigui es
presentarà i té tot el temps. Per una banda era aquest fet -
repetesc-, dia 16 de setembre, els hotels que passin a residencial
hauran de tenir pisos de més de 90 metres quadrats. Bé, vull dir
que surt. Per tant, aquestes informacions simplement surten.

I segona qüestió per la qual hem fet aquesta interpelAlació.
Per poder avançar sense tenir encara papers escrits sobre quines
són les preocupacions que des d’aquest punt tenim un grup en
aquesta cambra, que és el Grup Socialista. Per tant, poder
conèixer el motiu d’un posicionament que tenen un raonament
darrera i era la voluntat poder explicar. No perquè sí, sinó
perquè creim que tenim el que tenim i que per tant, difícilment
podem créixer molt més en nous creixements turístics o
urbanístics, hem d’afavorir molt mantenir i guanyar empresa.
Així de clar.

Per tant, aquest canvi d’ús, que és cert i tant sí n’hi ha, de
canvis d’ús que ja s’han produït, però en aquest moment que
tenim en previsió una Llei general turística, és veure si a més a
més tenim més instruments encara per facilitar inversió
d’empresa, més que passar a residencial. I açò era també el que
volíem explicar, creim que hem d’aprofitar al màxim, encara
que sigui més lent a curt termini, però els solars que tenim i les
oportunitats que tenim d’empresa, llevant les penalitzacions que
ben segur un temps varen ser necessàries, però que avui no.
Avui no tenen -entre nosaltres-  el més mínim sentit quan tenim
perfectament delimitat quins són els àmbits de creixement
urbanístic. Per tant, deslliguem d’una vegada el que és el
turisme en si amb el creixement urbanístic que s’ha pogut
produir en aquestes illes. Són dos àmbits diferents. Per tant, una
aposta clara a favor -repetim- de la indústria.

Per tant, són reflexions que a més hem intentat posar damunt
la taula i també perquè evidentment hem seguit un poc quines
són les novetats, les possibilitats, les oportunitats d’adequar el
nostre model turístic a totes les oportunitats obertes de demanda
existents avui al món, no només les que hi ha ara, les que
vindran. Per tant, tot açò ho hem de fer molt més àgil. 

Per tant, nosaltres esperarem la presentació. El conseller sap
quina és la nostra visualització i per què ens preocupa i si tenir
en compte aquestes possibilitat d’accelerar encara més les
oportunitats d’incentius a la reconversió, abans de passar a tenir
més immobiliari que hoteler. Perquè no hi ha més terreny, tenim
el que tenim i, per tant, de cara al futur estaria bé aguantar el
màxim d’indústria possible -i ho dic així-, aguantar el màxim
d’indústria possible. I per altra banda, fer-ho evidentment des de
la concertació no només política sinó també social, amb els
empresaris i els sindicats. I aquí també els demanaria fer aquest
esforç de poder entre tots continuar avançant en un àmbit que -
repetim- som conscients que és i serà una part de les nostres
oportunitats de desenvolupament, també d’ocupació i també de
cohesió social.

Per tant, en aquest sentit tot el que suposi avançar des de la
concertació, també amb els sindicats i també amb el que fa
referència a l’aposta per la nostra indústria. I, evidentment, crec
que tots des dels diferents indrets i utilitzant tots els instruments
possibles, hem d’intentar modernitzar no només els establiments
sinó també les destinacions, fusionar tots els recursos d’aquí i
d’allà. Però, sobretot, ajudar que la qualitat i l’ocupació siguin
dins aquest àmbit una prioritat, igual que la transparència i
aquest interès general no només a curt termini, sinó de cara al
futur, perquè el medi ambient continuï sent aquesta part
diferencial d’un turisme que volem cada dia millor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I per tancar aquest torn, té la paraula
el Sr. Delgado.

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

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, lo primero que ha
señalado usted es que las declaraciones que han ido saliendo,
supongo que se refiere a algunos medios de comunicación, pero
fíjese usted que no ha salido ningún detalle, no ha salido ningún
detalle de nada, absolutamente de nada porque no hemos dicho
nada a nadie, porque estamos trabajando. Creo que haber
entrado hace tres meses y pico, cuatro meses, y ya tener una ley,
porque es una nueva ley, no es un retoque, es una nueva ley
completa, pues realmente demuestra que se ha hecho un trabajo
muy intenso durante todo el verano por parte desde el conseller
hasta el último asesor jurídico de la Conselleria de Turismo y en
breve verán ese trabajo, les gustará más o menos, pero se darán
cuenta de que ha existido mucho trabajo. Pero no hemos dicho
nada absolutamente a nadie, cuando salga de la conselleria lo
sabrá todo el mundo a la vez.

Y habla usted de que aparte del cambio de uso, quizás
deberíamos poner sobre la mesa más instrumentos para facilitar
la inversión privada, aparte del cambio de uso. Bueno, pues
mire el ejemplo que le he puesto yo antes en relación a Magaluf,
antes incluso de la promulgación de la ley, antes incluso de su
tramitación parlamentaria, antes incluso de que salga el texto de
la conselleria, no, no, es así. 

Escuche, lo primero que se ha empezado, porque las obras
se han empezado en Magaluf y se refiere a un boulevard que se
construye, una calle, que no está en demasiado buen estado, la
primera calle paralela a la playa en Magaluf, se renueva,
inversión privada. Un beach class de lujo, que se hace en
terreno privado, lógicamente no en la playa, se hace, inversión
privada. Subida de estrellas de los hoteles que afectan a 5.000
plazas turísticas, se hace, inversión privada. Tematización de
establecimientos se hace, inversión privada. Cero euros de
inversión pública. Agilización de licencias y seguridad jurídica.
Cosa que antes esto que parece tan fácil era tremendamente
difícil. Eso lo primero y es la primera fase.
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Segunda fase que llegará, ¿qué piden? Un edificio poder
pasarlo a condotel, hotel condotel es hotel, con explotación
hotelera, sin pérdidas de puestos de trabajo. Y una segunda
opción, un hotel que está vacío porque tiene aluminosis, pasarlo
probablemente a residencial. Este es el gran drama y así
conseguimos la inversión de casi 200 millones de euros. Pues yo
no veo el gran drama, no veo el gran drama por ningún lado.
Eso es ahorrar dinero público, eso es no depredar territorio. Y
eso es demostrar la confianza que el sector privado tiene en el
nuevo gobierno, en su seguridad jurídica y que no tuvo durante
los últimos cuatro años.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

III. Moció RGE núm. 4532/11, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política de reducció
d'empreses públiques, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 3123/11.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 4532/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política de reducció
d’empreses públiques, derivada del debat de la InterpelAlació
RGE núm. 3123/11.

Per defensar la moció té la paraula la Sra. Lourdes Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Dia 28 de setembre d’enguany, el president Bauzá va anunciar
en roda de premsa, l’eliminació de 92 de les 168 entitats
públiques de la comunitat autònoma. Va parlar d’un estalvi de
115 milions d’euros i de l’acomiadament de 800 treballadors i
treballadores. Tot això va crear la natural alarma i preocupació
entre el colAlectiu de treballadors públics i de les organitzacions
sindicals, cosa que ens dugué a considerar del tot imprescindible
solAlicitar la compareixença del vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació davant la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts d’aquest Parlament, perquè informés
sobre aquesta iniciativa del Govern.

L’esmentada compareixença es produí el dia 25 d’octubre i
el vicepresident econòmic es va limitar a donar explicacions
genèriques i abstractes del Pla de reestructuració del sector
públic que, segons ens va dir, està implementant l’Oficina de
Control Pressupostari, sense fer-ne cap concreció. No hi va
haver manera d’obtenir respostes concretes a les preguntes
concretes que se li varen formular. Després d’això, el Grup
Parlamentari Socialista va presentar una interpelAlació, relativa
a la política de reducció d’empreses públiques i entitats del
sector públic, que es va tractar en aquest plenari el passat dia 8
de novembre. Tampoc en aquella interpelAlació no vàrem
aconseguir respostes concretes a preguntes concretes.

No hem aconseguit fins ara que el Govern expliqui el seu pla
de reducció del sector públic. Això sí, en aquell plenari vàrem
aconseguir molt bones paraules en resposta a la nostra petició de
diàleg i de consens. Se’ns va dir que ens farien arribar el pla
elaborat per l’Oficina de Control Pressupostari i que ens en
donarien explicacions. Això després que nosaltres asseguréssim
al Govern que en aquest punt, a priori, el consens i el pacte són
possibles, atès que la reestructuració i la reducció del sector
públic autonòmic no només són una necessitat des del punt de
vista de la racionalització en l’economia, l’eficàcia i
l’eficiència, sinó que és una exigència legal que no es pot
obviar. Som conscients que s’ha de complir el mandat previst a
la Llei del sector públic instrumental de la comunitat autònoma.
Som conscients que és necessari una anàlisi del conjunt d’ens,
per tal de proposar la supressió, refundició, o modificació
d’aquells en què resulti aconsellable. 

Ara bé, hem d’insistir, perquè l’acord sigui possible resulta
imprescindible el diàleg, la transparència i la lleialtat,  i que el
Grup Socialista estaria disposat a posar damunt la taula si trobés
reciprocitat per part del Govern i del Grup Parlamentari
Popular. Per això, hem demanat al Govern transparència i diàleg
en la política de la reducció del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma. Per això, hem demanat la creació i la
convocatòria d’òrgans de treball i de diàleg polític i social que
assegurin un procés pacífic i consensuat al màxim nivell, perquè
som conscients que en el moment actual, en la situació
econòmica actual, és hora de fer feina conjunta en allò en què
l’acord és possible. És hora de respondre a la demanda social i
al clamor popular que demana pactes en aquelles polítiques on
són possibles. Per això hem demanat al Govern que dugui a
terme el procés de reducció del sector públic, donant veu a les
organitzacions sindicals que han manifestat la seva natural
preocupació, atesos els missatges que els arriben, un procés que
doni veu, seguretat i tranquilAlitat als treballadors públics,
perquè tenen dret a saber com els afectarà i de quina manera
s’asseguraran els llocs de treball necessaris i imprescindibles.
Sempre amb anàlisis i mètodes objectius.

Únicament així es podria donar confiança i seria possible la
seguretat jurídica que sempre invoca el Govern, però que no
practica perquè fins ara l’únic que hem aconseguit són paraules
buides de contingut. Diuen que saben el que s’ha de fer i que ho
faran i diuen que per això fan allò que han dit que faran i que
per això continuaran fent allò que els toca fer, malgrat que algú
cregui que no faran o que faran allò que han dit que faran. Però
nosaltres els demanam, ens volen dir d’una vegada per totes què
pensen fer en relació amb la reducció del sector públic? Ens
volen dir en aquesta seu i en aquest parlament què és
exactament el que volen fer quant a la reducció del sector
públic? Perquè fins ara no ho han dit, s’han limitat a explicar
generalitats, res concret. 
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Fa dues setmanes els vàrem dir que si volien diàleg i acord,
estan obligats a contestar i assenyalar dia i hora per pactar
aquest tema. I vostè, Sr. Vicepresident, ens va dir que sí, que hi
estava d’acord i que ens donaria explicacions i que ens enviaria
la documentació que demanàvem, però no ho han fet. Ens han
dit que l’Oficina de Control Pressupostari havia analitzat el
sector públic instrumental i que havia fet una proposta de
solució, una proposta de canvi, una proposta de transformació;
i que durant els primers mesos d’estiu s’havia fet un estudi i que
en aquest moment ja s’està implementant. 

Ens ha dit que tenen un pla, un pla de reestructuració del
sector públic, però no el coneixem, no coneixem aquest pla ni
l’estudi que el precedeix. No sabem què diu exactament, ni
quines són les seves conclusions, ni com s’està implementant.
No s’ha dit pràcticament res que no es digués a la roda de
premsa de dia 28 de setembre i de llavors han passat quasi dos
mesos. I estam igual, no sabem quines són els entitats que
s’unificaran, ni quines es dissoldran, ni tampoc quines són les
76 que quedaran, quina composició tendran, ni quins serveis
donaran. 

En definitiva, no sabem en quins termes cada una de les
entitats del sector públic instrumental es veuran afectades, ni
tampoc quins seran els efectes sobre el deute de la comunitat
autònoma; ni si serà possible que aquesta hagi d’assumir el
deute o si aquest deute quedarà dins el sector públic
instrumental. En definitiva, no coneixem el contingut del pla i
començam a pensar que no el tenen, que només tenen un parell
de números grossos, que els varen fer servir per fer la roda de
premsa, però que ja no hi ha res més, que no hi ha cap estudi
seriós de la situació del sector públic, ni cap pla de
reestructuració que resulti presentable, perquè si el tenguessin
l’haurien presentat. Tenen quatre xifres, alguna idea i poca cosa
més. I amb això ens estan emblanquinant a tots. Cap calendari
ni cap temporalització, com en tantes altres coses, generalitats,
pinzellades i poca cosa més.

I així, Sr. Vicepresident, sense transparència, ni diàleg el
consens és impossible. Així que, una vegada més, per assegurar
un procés pacífic i consensuat al màxim nivell, que doni veu a
les organitzacions sindicals i tranquilAlitat als treballadors
públics que atenen directament les necessitats dels ciutadans,
des del Grup Socialista demanam al Parlament que aprovi la
moció presentada i que insti el Govern de les Illes Balears a
presentar una comunicació davant el Ple del Parlament, a
l’empara de l’article 179 del Reglament, concretant les mesures
de reducció del sector públic que pensa posar en marxa el
Govern de les Illes Balears en el termini màxim d’un mes. 

També demanam que insti el Govern de les Illes Balears a
presentar el Pla de reestructuració del sector públic que s’està
implementant per l’Oficina de Control Pressupostari, si és que
això és així, a l’empara de l’article 181 del Reglament del
Parlament, en el termini màxim d’un mes. 

També demanam que s’insti el Govern de les Illes Balears
a convocar òrgans de treball, participació i diàleg polític i
social, que donin veu a les forces polítiques i a les
organitzacions sindicals, per assegurar que el procés sigui
pacífic i consensuat al màxim nivell. Tot això també en el
termini d’un mes. I que insti el Govern de les Illes Balears a
presentar una proposta de gestió comuna de recursos humans

del sector públic autonòmic, perquè això podria permetre que la
distribució d’efectius es fes d’acord amb mètodes d’anàlisi
objectius i que s’evités al màxim els acomiadaments, establint
previsions de cobertura de les vacants que garanteixin el
compliment estricte dels principis constitucionals d’igualtat,
mèrit, capacitat i publicitat, amb especial consideració a les
persones que han fet feina en alguna entitat del sector públic i
que han vist extingit el seu lloc de treball. Demanam això en el
termini màxim d’un mes. 

I, finalment, demanam que s’insti el Govern de les Illes
Balears a presentar el calendari concret que es té previst per
culminar el procés de reducció del sector públic que ens han dit
que s’ha de fer en el període d’un any a la compareixença de dia
25 d’octubre. El calendari, però, s’hauria de conèixer i ens
agradaria conèixer-lo i per això demanam que s’insti que es
presenti en el termini màxim d’un mes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fixació de posició el Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens deia ara la portaveu del
Partit Socialista que comencen a pensar que no tenen pla, la
veritat és que nosaltres també ho començam a pensar, que no
tenen pla. Ens recorda molt a principis de legislatura que ens
havien promès, havien dit i tornat dir que farien auditories de
totes i cada una de les conselleries per saber quin era l’estat de
totes elles, les hem demanat per escrit i la resposta és que no
han fet auditories perquè la llei no obliga a fer auditories. Per
tant, estam davant un tema similar. 

Jo crec que sí tenen previst fer algunes retallades, no saben
ben bé com i diuen que tenen un pla que vol dir, s’aixequen el
matí i si avui podem retallar per aquí retallarem. El més lògic
seria que un govern amb un suport de 35 parlamentaris no
tengués cap impediment ni un a fer públic allò que vol fer,
perquè el Parlament no li tombaria la previsió al Govern,
m’imagín que anam per aquí

Per tant, estam totalment d’acord que és necessari el diàleg,
que és bàsica la transparència, les majories absolutes per molt
elevades que siguin no donen dret al Govern a fer qualsevol
cosa i molt manco d’amagat. Per tant, exigir o demanar la
comunicació davant el Parlament de quines són les mesures, que
ens presenti el pla de reestructuració i intentar un diàleg en
l’àmbit polític i sobretot en l’àmbit social amb els sindicats,
crec que és fonamental. 

Ens agradaria que ho fessin així, no sé si serà possible, però
tenen el suport del nostre grup.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Mercadal.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Gràcies, president. Presenta el Grup Parlamentari Socialista
una moció sobre política de reducció d’empreses públiques que
és del tot sorprenent, i m’explicaré.

El pacte d’esquerres va agafar el govern quan ja es podia
veure venir la crisi, cosa que deien tots els indicadors. El
problema va ser que el que era una crisi la varen anomenar
recessió, després refredament de la inversió i després vàrem
sentir a parlar de brotes verdes fins que finalment la varen haver
d’assumir.

A més de no voler reconèixer la crisi pels molts de pactes
que l’anterior govern tenia, no es prenia cap determinació ni cap
decisió perquè cada competència depenia d’un partit polític
diferent i per no voler crear una crisi al Govern, no es feia res.
Per si això no fos suficient, en lloc de prendre mesures per a la
reducció de la despesa es continuaven gastant doblers públics
fins al punt de crear en tan sols quatre anys el major dèficit de
la història de la nostra comunitat autònoma.

Amb el pas del temps aquesta qüestió es tornava cada cop
més insostenible fins al punt d’anunciar una reducció del sector
públic perquè no era sostenible, però el que semblava una bona
mesura no es va traduir en fets. Quina va ser la sorpresa quan
amb el pas del temps vàrem poder comprovar que no es duia a
terme cap acció i que, per tant, tampoc no es reduïa el sector
públic. Això sí, d’una manera absolutament sectària les
empreses públiques que depenien dels partits del pacte estaven
ben dotades i les empreses públiques amb àmbit d’actuació als
municipis governats pel Partit Popular, no tan sols no estaven
dotades, sinó que ni tan sols apareixien al pressupost. Ho
repetiré per si a algú li ha quedat algun dubte: les empreses
públiques amb àmbit d’actuació als municipis governats pel
Partit Popular no apareixien als pressuposts de l’anterior
govern. Això sí, varen anunciar que tancaven empreses
públiques, varen anunciar que tancaven consorcis i fundacions.
Jo li diré el que varen fer: no varen fer res de res. Res de res.

La reestructuració del sector públic instrumental suposa fer
una feina ben feta, amb cura i amb coneixement de les mesures
a prendre, fer gestions al Registre Mercantil, convocar juntes
rectores o consells d’administració, veure com estan les coses,
prendre decisions, anar cap a la liquidació d’aquelles empreses
que no tenguin ja cap contingut ni raó de ser i una vegada
liquidada l’empresa acordar-ne la dissolució, però tal vegada
això era massa feina per a vostès. Tal vegada no sabien com ho
havien de fer, però no passin pena que per això ja ha arribat el
nou govern que no té peresa i farà tota la feina que vostès just
varen anunciar però que mai no varen fer. 

Bé, sí, perdoni, alguna cosa sí varen fer: prendre decisions
al Consell de Govern decidint apartar-se d’empreses públiques
de manera unilateral, sense passar per les juntes rectores o
consells d’administració i sense pagar les obligacions contretes
amb l’empresa en la qual participava el Govern. Això sí, enviar
una notificació d’aquest acord a l’empresa per poder anunciar
que s’havien reduït empreses públiques. Sincerament, aquestes
actuacions deixen molt, molt a desitjar de la seva gestió.

Vostès no feren més que política de cara a la galeria, però
sense cap decisió coherent. És per això que no donam suport a
la seva moció, perquè una vegada més va dirigida a la
demagògia. A vostès, només els interessa fer renou, i als
ciutadans els interessen les solucions.

Miri fins on arriba el tema que el que fa el Govern no és més
que donar compliment a una llei que vostès mateixos varen
impulsar, com és la Llei 7/2010, del sector públic instrumental.
És a dir, donar compliment a allò que vostès varen plantejar,
però que no varen fer, i aquesta llei, aprovada el juliol del 2010,
era d’aplicació en un any des de la seva aprovació. Per tant, el
Govern l’únic que fa és complir els preceptes legals.

Aprofundint, però, en la seva esmena, parla d’alarma social
per pèrdua de 800 llocs de feina al sector públic. El Govern ha
estat des del principi conseqüent, els llocs de feina els ha de
crear la iniciativa privada, això s’ha dit des del primer moment,
les PIME, els autònoms, els emprenedors i les microempreses.
Els únics que han creat alarma social són vostès quan el
conseller Manera -sí, l’exconseller que no ha volgut
comparèixer a la comissió- va anunciar que s’havien d’eliminar
700 llocs de feina públics anualment i aquí hi ha el retall de
premsa que així ho acredita, 700 acomiadaments anuals -anuals-
, això sí que és una alarma social. Això sí que és crear alarma
social.

El que farà el Govern, ja s’ha dit en diverses ocasions, és
racionalitzar el sector públic, posar seny als recursos públics
passant de 107 consorcis a 30, de 26 fundacions a 18, de 28
societats mercantils a 21, a més de la regularització que s’ha de
fer de les fundacions sanitàries.

Aquest nou govern durà a terme aquesta regularització del
sector públic instrumental amb recursos propis de
l’administració, sense contractació de cap consultoria ni cap
despesa en estudis i projectes als quals vostès -com hem pogut
veure avui- eren tan aficionats. Això sí que és posar seny a la
gestió pública, però, a més, a les compareixences de la setmana
passada a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts, cada conseller
va parlar de les empreses públiques adscrites a la seva
conselleria i va explicar com quedarien resoltes.

El mateix pressupost que està ara en tràmit parlamentari
també contempla quina serà aquesta reestructuració, però clar,
tal vegada això és massa feina, ja que estan acostumats a
funcionar sense pressupost. En qualsevol cas, li donaré la dada
perquè és interessant que la sàpiga. Els nous pressuposts
contemplen una disminució pressupostària per a l’any 2012 pel
que fa al sector públic instrumental en relació amb el 2010 de
més 157 milions d’euros, exactament, 157.366.217 euros,
fonamentalment en capítol 4 i en capítol 7.
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De la mateixa manera, en data de 30 de juny d’enguany, els
treballadors del sector públic instrumental eren, entre entitats
públiques empresarials, societats mercantils públiques,
consorcis i fundacions, 3.537 persones, i a data ja de 31
d’octubre del 2011 eren ja 3.342, és a dir, 195 treballadors
menys que el mes de juliol. Com s’ha fet això? Tan sols amb
una fórmula molt simple, no renovant aquells contractes
temporals al seu venciment. 

El compromís del Govern, com ja s’ha expressat en diverses
ocasions, és que a data 31 de desembre del 2012 s’hagi
completat la reestructuració del sector públic instrumental,
llevat que per algun tema administratiu s’allargui algun procés.
La reestructuració més llarga probablement serà la que fa
referència a la Conselleria de Sanitat i a les seves entitats
públiques.

La reestructuració es farà, com ja s’ha dit en diverses
ocasions també i així ho esperam, amb criteris d’eficiència i
d’eficàcia, reagrupant aquelles entitats que depenen d’un mateix
tema, s’integraran, per exemple, les fundacions hospitalàries,
s’integraran l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Consorci per al
Foment de la Llengua Catalana -tot això ho hem pogut veure a
les compareixences que s’han produït a les comissions-,
s’integraran SEMILLA o IBABSA... No em digui, Sra. Aguiló,
que no saben quines són les fusions que es duran a terme, es va
parlar a cadascuna de les compareixences dels consellers, la
setmana passada, de com quedarien les empreses. 

La feina ja ha començat, les fusions i les integracions estan
en marxa, i vostès saben quines són i si no, el que han de fer és
agafar el BOIB i llegir els acords del Consell de Govern perquè
en aquest sentit ja s’han fet passes.

En relació amb l’estructuració de recursos humans es
negociarà, el que fa referència a les persones que fan feina en
aquestes empreses es negociarà evidentment com no pot ser
d’una altra manera i així ho esperam amb la representació legal
i laboral de cadascuna de les empreses, faltaria més, però per
favor deixin que el Govern faci la feina que vostès tan sols
varen anunciar, però que no varen tenir el coratge de fer. 

Estudiïn, per favor, els pressuposts i veuran allà reflectits
quins són els ajuts i com es farà la reestructuració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mercadal. Sra. Aguiló, quan vostè
vulgui.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Han d’entendre que la política
de reducció del sector públic és molt important i que les
persones afectades volen respostes i, en lloc d’això, ens tornen
a fer història. Ja no cal fer-ne més. És hora ja de governar. Són
vostès els que ens han dit que tenen un pla, i això és el
Parlament de les Illes Balears i aquí venim a parlar. Cada un de
nosaltres representa a ciutadans de les Illes Balears i a nosaltres
ens correspon qüestionar el Govern, controlar el Govern,
interpelAlar-lo, fer-li preguntes i demanar també consens i diàleg
quan ell l’ha ofert. 

Si el Govern ens diu que té un pla, és normal que se li
demani que el dugui a aquest parlament. És la nostra obligació
demanar i dur aquí, a aquesta seu, la veu i les preguntes que són
al carrer i s’ha de demanar al Govern que respongui, perquè el
Govern ha de respondre davant el Parlament, no davant els
mitjans de comunicació, encara que sigui important que es
donin respostes a l’opinió pública, però aquestes no poden
substituir l’obligació legal d’explicar la seva política davant el
Parlament, i fins ara no ho han fet. 

És cert que cada vegada que venim aquí a parlar d’aquest
tema sabem alguna cosa més, se’ns parla d’alguna empresa
pública més. És veritat això, però, si hi ha un pla, quin problema
hi ha?, per què l’hem d’amagar?, o és que no el tenen?, deu
ésser això, ha de ser això. No el deuen tenir, perquè si el
tenguessin no haurien tengut cap problema a presentar-lo i dur-
lo a aquest parlament.

És cert que hi ha una preocupació. És cert que hi ha una
preocupació al carrer perquè hi ha persones afectades, moltes
persones afectades, famílies senceres afectades per aquest tema.
Per tant, és normal que es demanin explicacions al Parlament
perquè és aquí on s’han de donar. En definitiva és això el que
demanam, demanam explicacions concretes, que ens diguin
exactament el calendari de reducció del sector públic, quines
són les passes que s’han de donar. 

Sabem que en fan de passes, ho sabem perquè hem vist el
pressupost, hem vist la reducció de l’estalvi. Ja no li hem tornar
demanar quin és l’estalvi, però diguin-nos quin és el calendari
de reducció. Diguin-nos quin és aquest pla de reducció, duguin-
nos aquí l’estudi que han fet. No entenem per què, respecte de
totes aquestes preguntes, només es respon amb generalitats.
Voldríem un govern transparent i dialogant, no només amb les
forces polítiques, sinó també amb els sectors implicats.

Demanaríem per això, per què, quan i de quina manera es
planteja aquest diàleg amb les organitzacions sindicals perquè
estan directament afectades. 

Vostè, Sr. Vicepresident, es va comprometre dia 8 de
novembre a enviar-nos la documentació i va reconèixer que
aquesta tasca l’havíem de fer entre tots i que era una tasca
important, perquè era una tasca rellevant, racionalitzar el sector
públic. Si creuen això, no haurien de tenir cap problema perquè
s’aprovàs aquesta moció. Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies. 

Senyores diputades i senyors diputats, si els sembla bé,
procedirem a la votació. Passam a votar. 

24 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció. Per la qual cosa
la Moció RGE núm. 4532/11 queda rebutjada.

Passam al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i la votació de les proposicions no de llei. 

IV.1) Proposició no de llei RGE núm. 2325/11,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
aplicació d'un IVA superreduït del 4% a la indústria
turística.

En primer lloc debatrem la RGE núm. 2325/11, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació d’un IVA
superreduït del 4% a la indústria turística.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula la Sra.
Lourdes Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
el turisme és sense cap dubte la principal indústria de les Illes
Balears, constitueix la pedra angular de l’economia de la nostra
comunitat autònoma. Per tant, és lògic prestar-li especial
atenció. És la nostra principal font de creació i manteniment de
feina, la principal font d’ingressos. A més, és un dels sectors
estratègics per poder sortir de la crisi, ja que -recordem- mentre
l’economia a Espanya creix a un 0,8% el turisme ho fa entorn
al 2,2.

Malgrat això, la labor realitzada pel conjunt dels partits que
han governat les Illes Balears durant la passada legislatura deixa
molt a desitjar. Hem acusat de manera notable una gestió
nefasta en matèria de promoció i d’ordenació turística. El
resultat durant aquests darrers anys ha estat una pèrdua
d’identitat en el panorama turístic mundial, pèrdua d’imatge i de
marca de les nostres destinacions turístiques, pèrdua de
rendibilitat per part de les empreses turístiques i reducció del
nombre de freqüències i encariment tant del transport aeri com
del marítim.

Les temporades són cada cop més curtes. Això repercuteix
directament en els llocs de feina i en la qualitat de la vida dels
habitants de les Illes. Són molts els treballadors que per aquesta
causa no s’han pogut beneficiar de la prestació per atur. Això
accentua encara més la difícil situació actual. 

El Partit Popular vol que l’IVA que s’apliqui al sector
turístic sigui el superreduït del 4%. Amb aquesta proposta
volem evitar que el sector turístic perdi competitivitat, ni davant
empreses de la comunitat europea ni davant empreses
internacionals perquè som conscients que el turisme suposa el
46% del PIB balear, que el turisme és el mitjà de vida de més de
116.000 persones a les Illes, amb la importància que té el
turisme és la nostra responsabilitat donar-li la consideració
especial que mereix. 

No seríem el primer país de la Unió Europea que posa en
marxa una proposta d’aquest nivell, però, per favor, no hauríem
de ser els últims, ni els únics que no fan propostes innovadores
per reforçar un dels sectors competitius més importants dels
quals disposam, i és que la pressió fiscal de l’IVA a Espanya ha
tocat a la línia de flotació al turisme. Aquest fet ha generat una
pèrdua de competitivitat respecte d'altres destinacions
turístiques. 

Segons un estudi de la CAEB el 2010 la disminució del
nombre de turistes total que visità Balears per aquest fet va ser
de menys un 15% i la reducció de la mitjana de la despesa es va
reduir en un 10% respecte del mateix període del 2009.

Sabem que els partits de l’oposició ens argumentaran que
aquesta darrera temporada turística ha tingut unes bones xifres.
Sí, és cert que s’han omplert els hotels enguany, sí, però també
és cert que els empresaris han rebaixat i rebaixat els seus preus
fins arribar en ocasions a descomptes del 20%. També és cert
que els països competidors directes de Balears, com ara Egipte,
han patit una forta crisi d’inseguretat social que ha fet que gran
part dels seus turistes hagin vengut a les nostres illes, però no
oblidin que ni la crisi en aquests països durarà sempre ni els
empresaris podran aguantar eternament rebaixar de manera
continuada els preus.

Necessitem especialitzar-nos, fer-nos competitius, ens ho
hem de creure i hem de ser els millors. No es confonguin,
apostar per una rebaixa de l’IVA no és restar qualitat al
producte, és donar-li més possibilitats, més sortides. Alguns dels
països europeus tenen una fiscalitat més ajustada que la nostra;
altres països extra comunitaris en molts casos l’han eliminada;
altres, com Suïssa, Irlanda, Holanda, Islàndia, països que varen
augmentar l’IVA d’allotjament els darrers anys, s’han vist tots
i cadascun obligats a baixar de nou l’IVA i en alguns casos a
aplicar una taxa hiperreduïda. Part dels països que ara sofreixin
la crisi a la qual ens referíem abans disposen de la possibilitat de
devaluar la seva moneda si ho consideren necessari. Amb aquest
panorama, resulta inadmissible quedar-nos aturats.

El passat 2 de novembre es va debatre en aquesta cambra un
conjunt de mesures per reformar la fiscalitat actual, entre
d’altres es proposava aquest IVA superreduït, el Partit Socialista
llavors ens va acusar, i llegeixo textualment, “de presentar un
debat purament electoral i no una proposta real”. Doncs bé, ho
tornem a portar aquí, ara ja no ens poden acusar de ser
electoralistes, perquè ja hem guanyat les eleccions, i com que no
els va quedar en el seu moment, aquesta sí és una proposta real.

Potser ara els sembla millor moment per a aquest debat o el
problema de veritat és que no es prenen seriosament el turisme?
No en són prou conscients del pes que té a la nostra economia?
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El Partit Popular els demana que reflexionin el sentit del seu
vot, votar sí a aquesta proposta és dir al sector turístic que el
suportam; és dir als balears que lluitem per sortir de la crisi, que
apostem pel turisme de debò no amb paraules buides sinó amb
fets. Aquesta proposta és una demanda a crits del propi sector,
que és el que coneix millor el seu funcionament; no hauríem de
fer el desentès als especialistes en la matèria. Fa menys d’una
setmana el president de la Confederació Espanyola d’Hotels
declarava que un IVA superreduït durant un període de dos anys
contribuiria a recuperar certs mercats i guanyar en
competitivitat respecte de destinacions com Turquia o, dintre de
poc, de la nova Tunícia o d’Egipte. El president de la Comissió
de Turisme de la patronal CEOE també demanava una reducció
de l’IVA, especificant que es pot dur a terme sense necessitat
d’autorització de la Comunitat Econòmica Europea, només
comunicant-ho. L’IVA superreduït és també una prioritat per a
la Federació Hotelera de Mallorca, que elaborà un document fa
poc on recollia els principals objectius generals, específics i
propostes que, al seu criteri, s’han de desenvolupar en els
pròxims anys.

És per tot això que el Partit Popular de les Illes Balears vol
instar el Govern de l’Estat a aplicar un IVA superreduït del 4%
a la indústria turística, a fi d’estimular el consum turístic per a
la creació i el manteniment de l’ocupació i recuperar la
competitivitat internacional perduda a causa de l’increment de
l’IVA el juliol del 2010, per part del Govern central socialista.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bosch. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Joana Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies. La veritat és que valdria la pena o bastaria
molt poc temps del que tenim com per justificar no, per
assenyalar la improcedència d’aquesta proposta del Partit
Popular, perquè estan enganyant els ciutadans donant unes
expectatives d’una qüestió que no poden complir, ni aquí ni el
Govern de l’Estat.

I aquest és el fet, estan enganyant els ciutadans, ja ens ho
van dir dient que el programa del Partit Popular electoral
contenia la proposta d’IVA superreduït a nivell turístic, i no és
cert, no és al programa electoral, i evidentment no és al
programa electoral perquè qualcú, supòs, dins el Partit Popular
té més seny i és capaç d’ajustar les seves propostes electorals a
una realitat econòmica dins el marc de l’ECOFIN o de la Unió
Europea. I només li assenyalaré dues coses: una lligada al
mateix, a la CEAC, que assenyala d’una manera molt clara la
nova directiva europea nascuda de l’acord, en l’ECOFIN, el
maig del 2009, estableix que “els serveis d’hotels i restauració
no es poden beneficiar de l’IVA del tipus superreduït de més del
5%, reservat per a medicaments i alimentació”. A més, per
actuar fins i tot en el que fa referència a anar a IVA reduïts o
superreduïts és necessària sempre l’autorització
d’excepcionalitat dins el marc de la Unió Europea.

I per tant, en aquest sentit, repetim, és clar, són motius
fonamentalment electoralistes, electoralistes de demagògia,
d’enfrontament i, per tant, repetim, molt poc seriosos, i així ho
assenyalen els mateixos responsables turístics, que és
demagògia perquè no poden prometre una cosa que no és al seu
abast i fan falses promeses que saben perfectament que no són
correctes.

Clar, aquest dubte permanent de prometre coses que és
necessari que comptin amb la Unió Europea o que fins i tot el
superreduït, que no és possible, construir una unanimitat per una
qüestió impositiva diferent, evidentment no dóna molta
confiança aquesta manca de claredat del Partit Popular a hora
d’actuar econòmicament. I clar, açò ens ha passat, hem guanyat
les eleccions però la prima de risc no l’hem calmada.

I clar, i després ens trobam amb qüestions d’aquestes ...

(Remor de veus)

... d’incongruències, clar, del que volen dir, del que diuen i
del que és possible.

Creim en el turisme i en el turisme de qualitat i lluitar
perquè vertaderament el valor afegit de tot el que puguem oferir
sigui capaç de revertir-se en ocupació. No a partir de competir
per preus, com els ho han de dir! Quants d’informes hi ha
d’haver del CRE, per exemple, perquè els expliqui que la
competència a un lloc tan petit com nosaltres competir amb
preus no és possible? Hem de ser capaços de competir en
qualitat, hem de ser capaços de competir millorant la rendibilitat
i aquest és el camí.

Per tant, jo li demanaria que retirés aquesta proposta, ja han
passat les eleccions, i a partir d’aquí es posassin a fer feina en
propostes per millorar la rendibilitat de les empreses, l’ocupació
i sobretot crear valor afegit que marqui la diferència que som
una destinació que val la pena pel que troben aquí i no trobaran
a un altre indret, venir aquí. No només competir en preu, que
continua essent, malgrat tot, el seu discurs, el seu discurs, i
evidentment amb aquest discurs no hi estam d’acord i a
prometre coses i aprovar coses que no són possibles tampoc.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló. Pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Bé, nosaltres som ben conscients, jo crec que tots, que la
principal indústria del país és el turisme. Com crec que hem dit
molts que no serà a través del preu com creixerem, pretendre
que la principal indústria del país, avui mateix se’ns deia que
tenim unes perspectives molt bones per a la temporada que ve,
no pot suportar cap mena de pressió fiscal o la menor possible,
és un problema real i seriós que tenim com a país. Més quan
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aquesta iniciativa no va venir quan no teníem cap mena d’accés
a l’IVA, sinó quan tenim el 50% de la recaptació de l’IVA.

Em sorprèn molt que en el moment que vivim no es
quantifiquin les propostes, crec que no queda més remei que
quantificar les propostes i dir d’on surten els doblers. Quan
parlam de 500 milions d’euros de recaptació d’IVA turística,
depèn dels factors, depèn de si ficam qui entra i qui no entra, i
250 milions són de les Illes Balears, m’agradaria saber d’on
surten?

Deia el Sr. Aguiló, vostè, ens deia la portaveu, que sí que hi
creia el Partit Popular, però el Sr. Aguiló no ha pressupostat el
4% d’IVA turístic, ha pressupostat el 8, ha pressupostat el 8 per
al 2012, no sé si ara ho rectificarà rebaixant els pressuposts,
perquè són molts doblers; és que si no són molts doblers, doncs
no sé de què parlam. I si són molts doblers trob una frivolitat,
una autèntic frivolitat no parlar de quins seran, el que en patirà,
perquè per ventura té efectes naturalment positiu, però d’on
surten i qui suportarà aquest cost de les no retallades dels
pressuposts del 2012 amb 250 milions d’euros menys.

Vàrem oferir de totes maneres una transacció en el darrer
debat, i això es va aprovar fa dos dies, és que també, no ho sé,
si en el Parlament cada dia hem d’aprovar les mateixes coses,
ara ja el Govern que ho faci, el Sr. Rajoy que ho faci, i, no ho
sé, ho treballarem, ho vàrem aprovar fa dos dies; quina era la
nostra transacció? Temporada baixa.

Creim que si hi ha hagut un esforç per la rehabilitació,
qüestionable, d’aquest tipus d’IVA superreduït, perquè
evidentment l’IVA turístic ja és reduït, és el 8%, no és el 23,
doncs en aquests moments pensam que podria haver-hi alguna
fórmula per a temporades baixes, un esforç per contractar, no ho
sé, qualque cosa que lligués. Dir directament que a les
temporades altes, amb hotels plens, amb tot inclòs, amb totes les
categories baixam la recaptació i per tant l’aportació que fa el
sector al benestar social del país, bé, jo crec que no és la
manera, no és la manera d’afrontar el moment que vivim.

Com vostès saben, el superreduït, llevat d’aquest tema, és el
pa, és la llet, no és tota l’alimentació ni prop fer-hi, són els
medicaments, i crec que en aquests moments estam en el 8, crec
que és un percentatge, per a temporada alta sobretot, assumible.

Saben que el gest de Sarkosy d’abaixar al 5,5 el va rectificar
dins les mesures, està en el 7%, però és que a Portugal, Grècia,
se’ls ha obligat a anar al tipus del 23, en aquest moment a
Grècia posen restauració al 23, Portugal està en el 23, perquè
són els que estan afectats, efectivament se’ns posen exemples
del nord d’Àfrica, són competidors directes, però precisament
és un altre model econòmic el qual crec que el Partit Popular no
el vol fer esdevenir referència. I en aquests moments, s’ha
recordat, quines són les recomanacions de la Unió Europea
respecte de quadrar comptes, que no tot sigui damunt retallades
sinó que està apuntant una reflexió del que hi pot haver dins
l’IVA superreduït, el que no, i que, en tot cas, es compensi amb
altres ingressos.

Jo crec que en aquests moments en els quals s’està arribant
a un nivell d’excepcionalitat jo no sé si és un gest. No sé si el
Partit Popular fa comptes demanar permís a la Unió Europea,
confiant i telefonant que no importa que els ho doni, perquè no
hi confia, o si realment volen baixar. Comprenc que tenen la
gran responsabilitat i un suport social per fer-ho, per tant
endavant si es posa el 4% d’IVA turístic, però aleshores sí que
els demanarem molt clarament com fan comptes compensar les
Illes Balears, que justament ara que tenim el 50%, justament ara
que basam el nostre finançament en l’IVA, ara se’ls ocorre
baixar l’IVA, quan tenim una situació fiscal i financera a les
Illes Balears històrica, que no hi ha manera de compensar. La
veritat és que si els pocs ingressos que tenim també els reduïm
d’una manera tan significativa, costarà mantenir els serveis
d’allò públic.

La cançoneta que cada vegada que abaixam els imposts
pugen els imposts o la recaptació, jo bàsicament la duria a
l’anàlisi del que ha passat amb l’IVA en el pas del 16 al 18 i
diria que una part de la recaptació addicional que hem tengut i
que es pressuposta alegrament, alegrament vull dir perquè com
a mínim un fa un alè de veure que hi ha aquests mil i busques de
milions d’euros d’IVA prevists, és perquè hi ha el tipus que en
aquest moment tenim. Si també es torna abaixar del 18 al 16 o
torna haver-hi una remodelació global de l’IVA crec que a les
Illes Balears ho coneixerem.

Jo demanaria que sempre que qualcú en aquesta casa digui
que fa comptes baixar impostos, digui quines despeses fa
comptes sacrificar, crec que tots som obligats a aquest nivell de
rigor en els moments que vivim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula la Sra. Bosch.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bien, en primer lugar, me gustaría
aclarar a la Sra. Barceló, empezaré con un refrán que dice: “Se
cree el ladrón que todos son de su condición”; ustedes llevan
tanto tiempo mintiendo a los ciudadanos que se creen que los
demás hacemos lo mismo. Miren, ¿sabe qué es esto? Esto es un
estudio de la CEOE del área fiscal y jurídica del Departamento
de Economía, que se han estudiado muy a fondo la Directiva
2006/112/CEE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, ¿sabe
qué dice aquí? Se lo voy a leer textualmente, porque aquí hay
que venir con los deberes hechos:...

(Remor de veus)

... “Los tipos reducidos que establezcan los estados
miembros no pueden ser inferiores al 5%, salvo que -atención-,
como sucede en el caso de España -nosotros- y de Luxemburgo,
el tipo general del impuesto, antes del 1 de enero de 1991, fuera
inferior en más de 2 puntos al 15% que se impuso como tipo
mínimo general comunitario”. Como en España el tipo general
de IVA, antes de dicha fecha, era del 12%, España queda
autorizada a aplicar un tipo reducido por debajo del 5% que
establece la Directiva.
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(Alguns aplaudiments)

Ya ve, Sra. Barceló, el Partido Popular no miente, no
necesitamos mentir, ésta no es una propuesta electoralista, ya
hemos ganado las elecciones, ya hemos ganado las elecciones.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Han depositado la confianza en nosotros, venimos aquí en
serio, a trabajar, porque el Partido Popular sí cree en el turismo,
a diferencia de ustedes. ¿Qué nos están contando? Que no creen
en el turismo, ya lo habíamos notado, la triste realidad es que no
se han preocupado por el turismo en estos cuatro años, y no es
una sensación que flote en el aire, es una realidad. A los hechos
me remito.

Primer punto, Spanair. a Spanair le hubiera gustado poderse
quedar en Baleares, llamaron repetidamente a sus puertas;
¿resultado? Ahora están en Barcelona, se fueron de aquí.

Palacio de Congresos. Reciben 20 millones de euros, partida
finalista de fondos estatutarios; resultado: primero se va
Iberostar, luego se va Barceló y casi se va Acciona. Ha tenido
que venir el Partido Popular para arreglarlo.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

Playa de Palma, ... siguiente punto, Playa de Palma, desde
enero de 2008 el pacto gasta con el Consorcio de Palma 17
millones de euros, que se traducen en ..., nada, para la
desesperación de los residentes que viven allí y se pasean
preguntándose dónde está ese dinero, 17 millones de euros. Eso
sí, su plan es: subamos los impuestos a la gente, que es que,
claro, nos hemos quedado sin dinero. Ustedes han confundido
a los ciudadanos con limones a los que exprimir y eso que son
ustedes políticos, no quiero pensar si fueran empresarios.

El portal tecnológico, 4 millones de euros, un portal para el
sector, pero con un pequeño fallo, no contaron para nada con el
sector que se dedica a ello, y ante la avalancha de quejas que
tuvieron se vieron obligados a dejarlo sin efecto en marzo de
este año, otro fracaso. Ustedes han demostrado a lo largo de esta
legislatura que no creen en el turismo, o por lo menos han
fracasado en todas aquellas iniciativas que han llevado a cabo.

El Partido Popular, que sí que cree, les está ofreciendo una
mano para que se sumen con nosotros a luchar por el turismo.

Miren, en el actual contexto de desánimo y desconfianza,
con más de cinco millones de parados, el turismo es el sector
que está mejor posicionado para estirar de la economía, para
empezar a crecer en positivo y a crear empleo. Es el momento
de pensar a largo plazo, no en el hoy sino en el mañana, para
diversificar, actualizar y garantizar nuestra competitividad
internacional.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Lourdes.

Senyores i senyors diputats, procedirem a votar. Votam.

34 vots a favor; 24 en contra, per la qual cosa aquesta
proposició no de llei, la 2325/11, queda aprovada.

IV.2) Proposició no de llei RGE núm. 2351/11,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears.

A continuació, debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
2351/11, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pujada de sous dels alts càrrecs del Govern de les Illes
Balears.

Per defensar aquesta proposició no de llei té la paraula la
Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista ha
presentat aquesta proposició no de llei per posar de manifest la
seva oposició a determinades decisions del Govern del Sr.
Bauzá, que va en contra del que el propi president i els seus
consellers han anat pregonant durant aquests cinc mesos, que és
l’austeritat.

Hem de recordar que dia 14 de juny, en el discurs
d’investidura, el president Bauzá va dir que el seu compromís
era llevar tot el que sobra i fer una política d’austeritat. Idò bé,
hem pogut constatar que qualsevol mesura de contenció
d’aquest govern té sempre la seva excepció a Presidència,
convertint el president i el seu equip en un búnquer
impermeable a qui no s’aplica cap mesura d’estalvi, i
concretaré.

Una de les primeres mesures que va prendre el president
Bauzá, a la seva primera setmana de Govern, va ser pujar els
sous als alts càrrecs de Presidència, pujada que es va publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears el dia 23 de juny; així, la
cap de Comunicació pujava el seu sou un 8%; el cap d’Oficina
de Coordinació del Gabinet es puja un 14% i la cap de
Secretaria de Presidència pujava un 8%. Així mateix, també
apareix un secretari d’Atenció a la Ciutadania quan aquesta àrea
és dins de la Conselleria d’Administracions Públiques i, a més
a més, s’ha reduït, una vegada conegut el pressupost de l’any
2012, s’ha reduït el pressupost considerablement d’atenció al
ciutadà en més de 400.000 euros, concretament en informació
i participació ciutadana. Per tant no s’apugen els sous excepte
al personal del gabinet del president. 
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En segon lloc, i en un clima de tensió amb els representants
sindicals perquè no es va convocar la Mesa de negociació ni es
va intentar cap consens, es va aprovar per decret que no es
farien hores extres, ni tan sols els metges per reduir les llistes
d’espera i així han vist que en quatre mesos aquestes llistes ja
han augmentat, ni que es pagàs cap tipus de productivitat. Ara
bé, això una vegada més té una excepció, i és el gabinet del Sr.
President. Què està passant en aquest govern? Es té por al
president? Per què s’estan aplicant retalls per totes les
conselleries, fins i tot al personal -interins, etc.-, menys al
president, que hauria de predicar amb l’exemple? En aquest cas
han estat dos els afortunats als quals no s’ha aplicat la retallada:
ni al gabinet del president ni a Marivent.

En tercer lloc, a totes les conselleries s’ha creat una nova
plaça d’alt càrrec, que és l’adjunt als caps de premsa, un adjunt
de comunicació. També en salut s’han creat dues noves figures:
un coordinador institucional i un coordinador municipal. Per
cert, a pesar del que s’ha dit des de la Conselleria de Salut, que
aquests coordinadors no tenien cap cost econòmic, això és
absolutament fals; sí tenen cost econòmic, ja que si hi ha un
metge que es dedica a fer de coordinador, evidentment la seva
plaça ha d’estar..., ha de ser substituït per un altre metge. 

Però hi ha més decisions d’aquest govern que van en contra
del que s’ha pregonat fins ara. Així el dia 14 d’octubre
d’enguany en el Consell de Govern varen acordar crear la figura
del delegat territorial a Formentera, una figura que a Formentera
ningú no reclama i que tothom rebutja, i clar, quan es veuen
declaracions de membres del Govern com les del mateix
vicepresident econòmic, que diu “entiendo a los interinos pero
sólo deben acometerse gastos necesarios”, encara es fa més
incomprensible que es creï una plaça que a dia d’avui tothom ja
ha vist que és la de comissari polític a Formentera. Realment
creuen els diferents grups parlamentaris que crear un delegat del
Govern de les Illes Balears a Formentera i només en aquesta illa
és necessari? Això a dia d’avui ja no s’ho creu ningú, i posaré
només un exemple de les funcions que es concreten en aquest
decret de creació d’un delegat a Formentera. Una de les
funcions d’aquest nou càrrec és que el servei sigui una finestreta
única a Formentera per a totes les administracions; idò bé,
resulta que aquesta finestreta única ja existeix i és un servei que
dóna des de fa anys el Consell de Formentera. 

Una darrera -també- sorpresa: en el gabinet del president
s’inclou l’Institut d’Estudis Autonòmics, i com que al president
no li devia semblar prou categoria per ser responsable d’aquest
institut, resulta que en el pressupost del 2012, a la disposició
addicional dissetena es modifica aquesta categoria i es diu que
la direcció de l’Institut d’Estudis Autonòmics té la condició
d’òrgan directiu assimilat en rang a una direcció general, la
persona titular de la qual ha de ser una funcionària o un
funcionari públic del subgrup A1. Nosaltres com a grup de
l’oposició evidentment no entrarem a jutjar l’estructura que està
creant el Govern, ni tan sols el rang que es vol donar a
determinats funcionaris, però dóna la casualitat que en aquest
cas concret es crea aquest rang de direcció general per al
responsable o la responsable de l’Institut d’Estudis Autonòmics,
però el que no s’ha equiparat a aquesta responsable, la sorpresa
és que no se li ha rebaixat el sou al sou de director general, és a
dir, no es passa de 84.000 euros anuals als 53.000 euros anuals
que aproximadament cobra un director general. Conclusió:

pujam el rang a director general, però no li posam el sou de
director general, ja que cobraria 30.000 euros menys. 

En definitiva, tot un seguit de mesures, de pujades de sou, de
creació de nous alts càrrecs, que contradiuen el discurs del Partit
Popular. I no em val l’argument del Partit Popular que ja ham
retallat molt, que si sumen totes les retallades que s’han fet
d’alts càrrecs, la reducció de conselleries i de direccions
generals, ja s’ha reduït molt més del que es va reduir l’anterior
legislatura, perquè no es tracta de reduir per una banda i, allò
que ens estalviam, ho tornam a repartir entre els que queden,
perquè si al Partit Popular no li sembla prou significatiu l’estalvi
de més d’1 milió d’euros que suposaria aproximadament tirar
enrere les decisions que he relatat anteriorment, com a mínim
s’hauria de practicar una mínima política de gestos i que el Sr.
Bauzá deixàs el seu búnquer presidencial particular, i a més que
practiqui les mateixes mesures d’estalvi que tothom.

Per això en aquesta proposició no de llei demanam que es
rebutgi la pujada de sous als alts càrrecs de Presidència i, en
segon lloc, que s’insti el Govern a rebaixar el sou dels alts
càrrecs fins als mateixos nivells salarials que la passada
legislatura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Intervenció del Grup Parlamentari Popular per defensar
l’esmena RGE núm. 4749/11. Té la paraula la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors i senyores diputats.
El president José Ramón Bauzá des del primer dia de la presa de
possessió ha complit amb totes i cada una de les paraules que ha
dit, amb el compromís d’austeritat, de control pressupostari i de
reducció de l’administració que va fer al seu discurs
d’investidura.

La constitució del seu govern, amb set conselleries i trenta-
cinc direccions generals menys que el govern del pacte n’és la
primera prova evident. Amb el compromís de llevar tot el que
sobra i fer més amb menys, s’ha reduït considerablement el
nombre d’alts càrrecs i personal eventual, constatable als
pressuposts presentats per al 2012. L’anterior govern del pacte,
als seus darrers pressuposts, presentats ara fa dos anys, per a
l’any 2010 la partida pressupostària destinada al pagament
d’alts càrrecs i personal eventual era de 9.409.608 euros,
repartits entre catorze conselleries, comptant Presidència,
l’Institut d’Estudis Baleàrics, l’Institut de la Dona i el SOIB. El
següent gràfic, el gràfic del seu govern del pacte, és la
demostració d’un model expansiu, una estructura de govern
totalment sobredimensionada, un malbaratament en retribucions
a nombrosos alts càrrecs per acontentar totes les forces
polítiques de l’anterior govern, la política dels equilibris, la
política de la colAlocació. 
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Als pressuposts presentats pel Govern per a l’any 2012 la
partida pressupostària destinada al pagament d’alts càrrecs i
personal eventual és de 5.032.812, repartits entre set
conselleries, comptant Presidència, l’Institut de la Dona i el
SOIB. El següent gràfic..., és la demostració d’un model
d’administració reduïda, racional, redimensionada, és a dir,
amagrida al màxim. Cal remarcar que la reducció d’alts càrrecs
i personal eventual que ha portat a terme el govern del Partit
Popular implica un gran esforç personal per a totes i cada una de
les persones que formen part de la nova estructura. 

Vull fer una menció especial al gabinet de Presidència. El
govern del pacte als pressuposts de l’any 2010, prorrogats el
2011, el total pressupostat per despesa d’alts càrrecs i personal
eventual era de 753.397 euros; al pressupost per a l’any 2012 el
total pressupostat per a la mateixa partida, despesa d’alts càrrecs
i personal eventual, és de 448.337, és a dir, un 40% menys, el
que representa que hi haurà un estalvi de 350.000 euros, i per
legislatura 1.220.000 euros. El nombre d’assessors tècnics passa
de vuit amb el govern del pacte a tres amb el govern actual, tal
i com va publicar la premsa la setmana passada, el diari El
Mundo. Potser que a vostès, com ha dit la Sra. Costa, no els
importi aquest retall; als ciutadans, sí, i nosaltres des del Partit
Popular no feim política de gestos.

La pujada de sous que vostès diuen del gabinet de
Presidència no és tal. Fan comparacions incorrectes entre
càrrecs de distints rangs. Amb aquests tres a què vostè ha fet
menció especialment, el cap d’oficina de Coordinació té el
mateix que la Sra. Bàrbara Galmés; el cap de Secretaria, que
abans i des de sempre el rang ha estat de direcció general, avui
en dia no cobra com un director general; i la secretària que
vostès diuen ara és una amb un sou de 35.000 i abans eren dues
amb un sou de 29. A més de l’aclariment fet cal posar l’accent
en la realitat que reflecteixen les xifres, i és que al gabinet de
Presidència anualment hi ha un estalvi de 350.000 euros, i això
sí que importa als ciutadans.

Després de les declaracions que varen sortir en premsa
realitzades per part del seu grup parlamentari, se’ls ha de
reconèixer que vostès sí que són uns vertaders mestres a fer
d’una falsedat un titular. Haurien de ser més responsables com
a partit de l’oposició, perquè en l’actual conjuntura econòmica,
en què als ciutadans els costa arribar a final de mes, fer
demagògia sobre els sous de l’actual govern, quan en realitat hi
ha un estalvi, és com a poc de vergonya. Vostès aprofiten
qualsevol oportunitat per confondre, faltant a la veritat, millor
dit, manipulant l’opinió pública.

Quant a capítol 1, al pressupost del 2010 prorrogat per al
2011 del govern del pacte el total era de 743.970.792 euros, i al
pressupost per al 2012 presentat pel govern del Partit Popular el
total és de 599.129.215, el que ens dóna un estalvi en capítol 1
de 44.841.577 euros. No esperam per la seva part cap
reconeixement; el que sí els demanaríem, ja que vostès no varen
ser capaços de retallar la despesa pressupost rere pressupost, bé
perquè els va faltar coratge o bé perquè els equilibris de poder
amb els seus socis de govern els ho impedien, almanco no
intentin treure rèdit polític comparant dos models i dues
estructures totalment diferents, sabedors que els càrrecs s’han
reduït i que la despesa també. 

Són moments difícils, en què els ciutadans demanen als
polítics que administrin els escassos recursos racionalment, amb
rigor, sensatesa, gastant en allò que és estrictament necessari,
però, clar, aquesta forma de realitzar política, vostès no
l’entenen, vostès han demostrat que entenen la política del
dispendi i creuen en la cultura de la subvenció. Amb molt de
respecte creim que amb la quantitat de problemes que
preocupen als ciutadans haurien d’intentar dur a aquesta cambra
proposicions encaminades a les demandes reals dels ciutadans,
sempre que sigui possible des del consens. Crec que és la nostra
responsabilitat.

Per acabar, el Grup Parlamentari Popular insta el Govern de
les Illes Balears a continuar amb polítiques d’austeritat i
reducció de despesa pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran.

(Alguns aplaudiments)

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. El Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
donarà suport a la proposició no de llei del Grup Socialista.

Els dies 14 i 15 de juny de 2010 es va triar el president de la
comunitat autònoma, i en el seu discurs d’investidura la paraula
austeritat va ser utilitzada pel Sr. Bauzá en moltíssimes
ocasions. El dia 18 de juny va jurar el seu càrrec com a
president, i el dia 23 de juny, és a dir, una de les primeres
accions del president després de nomenar els seus consellers va
ser aprovar i publicar al BOIB una pujada de sous del seu equip
de confiança. Aquest acte res no té a veure amb l’austeritat. Per
cert, també va utilitzar el Sr. President la paraula “consens”; idò
des que ha utilitzat aquesta paraula -jo he mirat el seu discurs i
més de quinze vegades va utilitzar les paraules “consens” i
“diàleg”-, idò des de llavors, quatre decrets llei que han estat
rebutjats per seguir el procediment que preveu l’Estatut aprovat
en el Parlament com a proposta de llei, i el rebuig del Grup
Parlamentari Popular d’aconseguir un acord per a la sanitat.
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Però tornem al cas que avui es debat, una pujada de sous de
les persones més properes al Sr. Bauzá en un context de més de
80.000 persones aturades, reducció del sou dels funcionaris,
retallades socials, congelació de les pensions i retard en el
pagament a les entitats socials. En aquest context es publica dia
23 -un dels primers actes del Govern-, en aquest context es
publica la pujada de sou del cap de gabinet de Presidència, de
46.283 euros a 50.000 euros; d’un assessor tècnic, de 46.283 a
52.764, més de 6.480 euros; a dues secretàries -està en el BOIB-
a dues secretàries, de 29.000 euros a 35.000 euros, més de 6.000
euros per cada lloc de feina, una pujada que supera un 9% de
mitjana. No sabem per què un 9%, no sabem per què un 9, no un
3, no un 15..., un 9% que es recupera molt per damunt del 8%
de la reducció de l’any 2010 que el govern anterior va aplicar
als seus alts càrrecs, i molt per damunt de l’IPC, que estava a un
3%; un 9% que no sabem a què respon. 

En total, és vera, són uns 22.000 euros, és una quantitat que
en el conjunt dels pressupostos no és que sigui destacada, però
en política els gestos són importants, i un dels primers gestos
d’aquest govern és pujar el sou als seus assessors, als més
propers del president. Això és el que va ser, això nosaltres
consideram que és una acció desafortunada, insensible i sobretot
contradictòria amb el discurs del president. Pujar sous que ja
són dignes, perquè estan molt per damunt de la mitjana estatal
espanyola, que és d’uns 22.800 euros el sou mitjà, i a les Illes
Balears 21.000 euros; vull dir que, sous dignes que estan molt
per damunt de la mitjana, aquests sous es pugen. A persones que
varen acceptar el càrrec amb les condicions que ja coneixien i
que sabien que efectivament aquest càrrec suposava molta feina,
que va ser l’argument que va formular el Partit Popular, que
això suposa molta dedicació i molta feina, aquest càrrec;
aquestes persones quan el varen acceptar efectivament ja ho
sabien.

I a més a més a nosaltres ens preocupa perquè aquesta
pujada de sous romp amb la igualtat de l’estructura de govern.
Ara el cap de gabinet i el cap de premsa cobren més per estar
devora el president que per estar devora els consellers, quan
això s’havia mantingut sempre. Sembla que les jerarquies i les
classes en el Partit Popular s’hi troben a gust; això és una
ruptura d’igualtat; qualsevol conseller fa les mateixes hores que
el president, segurament, un dia manco, un dia més. Rompen
amb això, hi ha unes jerarquies dins aquest govern que val més
un cap de gabinet o un cap de premsa si està devora el president
que si està devora uns consellers. 

Però sobretot lleva credibilitat a les paraules del president,
que en el seu discurs d’investidura va utilitzar expressions com:
“...amb un compromís d’austeritat real”; “a les persones del
govern els demanaré servei, disponibilitat, austeritat i sacrifici”,
i es va oblidar de dir que a més a més pujaria un 9% dels sous.
Això, si ho hagués dit, hagués estat pràcticament còmic. 

En aquest context sembla oportú i sensat -i això ja ho vàrem
denunciar nosaltres als mitjans de comunicació el mateix dia
que es va publicar en el BOIB- que el Parlament rebutgi la
pujada de sous d’alts càrrecs i que tornin als nivells salarials de
la passada legislatura. El que no aprovarem seran les esmenes
o les propostes del Partit Popular. “El Parlament de les Illes
manifesta el seu suport i la seva satisfacció pel control
pressupostari”. Això ja ho veurem, ja ho veurem, Sra.
Parlamentària, veurem la finalització, la liquidació d’aquests

pressupostos. En els nostres comptes falten més de 200 milions
d’euros, més de 300 milions d’euros per cobrir les necessitats
que avui reben els ciutadans. Veurem si a final de 2012 la
liquiditat respon al que vostè diu control pressupostari, i per
tant, com que no tenim confiança en aquest govern, no podem
aprovar això. A més a més ens han dit..., quasi ens han perseguit
perquè nosaltres ens vàrem endeutar al màxim que ens permetia
la llei. Doncs aquest govern fa exactament el mateix: el màxim
que li permet la llei. Per tant no sé el que vostès consideren
control pressupostari, depenent d’on se situen.

“El Parlament de les Illes Balears vol constatar la reducció
considerable el cost d’alts càrrecs”. Miri, jo li diré el que vàrem
fer des del grup parlamentari quan treballàvem com a
consellers, quan els nostres representants treballaven com a
consellers, cosa que vostès encara no han fet, ni una. Des de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració vàrem
reduir, vàrem eliminar, la Fundació contra la violència de
gènere, que era competència directa de l’Institut Balear de la
Dona. Qui va posar la Fundació contra la violència de gènere?,
el Sr. Matas. Fundació per a la reinserció social de presos, qui
la va fundar aquesta fundació?, qui la va fundar?, el Sr.
Rodríguez. També la vàrem eliminar. Sap per què la vàrem
eliminar?, perquè no era competència nostra. De tres consorcis
que havia constituït el Sr. Matas en vàrem fer un. De l’Institut
de Turisme Jove, tan conegut en aquesta illa pel que se’l va
conèixer, el vàrem agrupar amb l’Institut Jove. 

Des de la Conselleria de Comerç i Indústria vàrem agrupar
Fires i Congressos dins l’IDI, vàrem eliminar dos consorcis. I
des de la Conselleria de Mobilitat vàrem reduir el 50% de les
direccions generals. Això és austeritat i exemples concrets
d’austeritat. Més exemples d’austeritat, l’any 2010, que no
teníem cap obligació, el Govern es va congelar els sous. L’any
2009 es va congelar els sous. El juny de 2010 ens vàrem reduir
un 8%. Facin-ho, facin-ho, congelin-se els sous. Jo què vol que
li digui?, li dic exemples d’aquesta comunitat autònoma de fa
escassament dos anys.

A més, vostès parlen -ja veurem aquesta austeritat a què es
refereix-; i després efectivament diu que el Parlament de les
Illes Balears vol constatar la diferència de capítol 1. Escolti, la
diferència del capítol 1 entra al 5% de reducció de tots els
funcionaris i vostès a aquesta reducció, el Grup del Partit
Popular, la legislatura passada hi va votar en contra. I ara vostès
ho posen aquí com a un exemple, va haver de sortir amb el
suport dels nostres grups perquè vostès estaven en contra i ara
ho posen d’exemple de gestió seva d’austeritat quan aquí hi ha
el capítol 1. Idò, miri, tampoc, perquè tampoc no tenim cap
confiança. 
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I el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb polítiques d’austeritat. Depèn de les
polítiques d’austeritat. Si vostès volen reduir consorcis que són
necessaris no hi estarem d’acord. Nosaltres hem posat exemples
de duplicitat, de fundacions que no tenien cap competència de
la comunitat autònoma, però, vegem què volen vostès reduir?
No hem de reduir l’administració per reduir-la perquè és
l’administració pública, i això els fa feredat, per a res, vegem
l’austeritat. I reducció de la despesa pública, idò depèn de la
despesa pública que vulguin reduir. 

Com que no tenim aquesta confiança no donarem suport a
la del Partit Popular i sí a la del Partit Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Sra. Pilar Costa, quan vulgui.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Diputada, he de dir que no
estic de tot amb quasi res del que vostè ha dit, però bé, tampoc
quasi no ho pretenia. En primer lloc, ha parlat vostè de les
catorze conselleries de l’anterior govern i de 2010, jo no sé quin
any ha anat a mirar perquè precisament quan va acabar
l’anterior legislatura no hi havia ni catorze conselleries ni les
direccions generals que vostè ha parlat i, sobretot, hauria
d’haver mirat la liquidació dels pressuposts de l’any 2010, però
ara en parlarem que amb els quatre minuts i mig que em queden
també tendré temps d’això. 

També és curiós que el Partit Popular quan parla de política
de colAlocació, vostès quan parlen d’alts càrrecs referits als
càrrecs d’esquerres sempre són política de colAlocació i resulta
que quan hi són vostès que també tenen alts càrrecs -faltaria
més!- semblen germanetes de la caritat. Són alts càrrecs iguals
siguin de dretes que d’esquerres. La política de colAlocació,
vostè digui-li com vulgui, és exactament la mateixa. I vagi per
endavant una altra cosa, sempre he defensat la política dels alts
càrrecs perquè és el més net que hi ha, entren amb el Govern i
surten amb el Govern, i ja està bé de demonitzar aquesta figura
perquè la majoria d’ells han estat sempre molt feiners. Per cert,
que si n'hem trobat algun de desviat miri vostè cap a les seves
files.

En segon lloc, clar que en el capítol 1, ha parlat vostè que en
el capítol 1 s’estalvien, en els pressuposts de 2012, uns 43
milions d’euros i que nosaltres hauríem de reconèixer això, no,
és que no li vull reconèixer això, és que a mi em sembla un error
que d’aquests 43 milions d’euros més de 30 milions d’euros
se’n vagin, els redueixen vostès perquè treuran a professors i a
mestres d’escola fora. Nosaltres no hi estam d’acord amb això.
Més de 30 milions d’euros reflectits en el pressupost de 2012.

Quan jo he parlat de política de gestos he dit tot el contrari
del que vostè ha entès, però segurament com parl ràpid m’ha
entès malament. Deia que estaria bé alguna vegada fer algun
tipus de política de gestos si les mesures que vostès han aprovat,
i no els semblaven suficientment importants des d’un punt de
vista econòmic, també els hauria de fer aquest govern del Partit
Popular, perquè a mi no em sembla un gest, amb la que cau i,
sobretot, després del debat que avui he escoltat sobre els cotxes
oficials i els xofers i aquesta gran obra que vostès han fet

subhastant cotxes oficials, que els xofers supòs que hi deuen ser,
no dins el cotxe sinó que encara en el Govern, idò, bé, dins
aquesta política de gestos resulta que hi ha algun conseller
d’aquest govern que s’emporta el xofer a les altres illes quan
surt de Mallorca. Jo no sé si això entra dins les polítiques
d’estalvi del Govern del Sr. Bauzá.

Per altra banda, no podré competir amb les seves fonts,
perquè clar vostè m’ha parlat que la seva font eren retalls del
diari El Mundo, amb això no puc competir amb vostè, però sí li
diré una cosa, jo només competiré amb el Butlletí Oficial de les
Illes Balears. Vostè diu que hem comparat uns càrrecs amb els
altres i que no tenien res a veure. Miri, en el BOIB de 23 de
juny hi havia dues secretaries de Presidència, a l’any 2010, i
vostès modifiquen només el sou per a enguany, per a l’any
2011, quan vostès varen arribar al Govern. Per tant, la mateixa
categoria, només que li pugen 5.000 euros. L’enhorabona.
L’únic que dic...no, no, són exactament la mateixa categoria.

L’únic que li dic, Sra. Diputada, és que és una llàstima que
les polítiques d’austeritat que vostès pregonen les pregonen per
tot, però no les apliquen en el Gabinet de Presidència. La
veritat, jo ara ja no volia entrar en aquest debat, tornen vostès a
parlar de política de dispendi, però, com tenen la cara de venir
aquí i parlar de política de dispendi? S’ha de ser molt agosarat
per venir aquí i parlar de política de dispendi perquè jo li
recordaré que política de dispendi és fer una maqueta per a una
òpera de 2 milions d’euros que mai més no se'n va tornar a saber
res.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Sí, vostè va dir, no, no, si, a vostè ja l’escolt, diu, no, això va
ser el Sr. Matas, pareix que ara no el coneixen. Per cert, algun
dels diputats que són aquí, a la bancada blava, també eren
diputats quan el Sr. Matas era president i bé que aixecaven la
mà o premien el botó i donaven suport a tota la política del Sr.
Matas. Per tant, varen ser corresponsables de les decisions
d’aquell govern.

(Continua l'aldarull)

En definitiva, no continuarem amb la llista de dispendis
perquè tampoc no volia entrar en aquest debat que vostès
sempre tornen a encetar oblidant que només fa cinc anys vostès
eren a aquest govern i que quan acabi aquesta legislatura
podrem tornar a passar comptes. 

En definitiva, només volem dir una cosa, nosaltres demanam
que el Govern torni al sou inicial pel que fa al Gabinet de
Presidència, del personal eventual del gabinet de Presidència, i
que el Gabinet de Presidència no sigui una excepció a les
polítiques d’austeritat de la resta del Govern.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. 

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé votarem.
Votam. 

23 vots a favor, 34 en contra, per la qual cosa aquesta
proposició no de llei queda rebutjada. 

Senyores i senyors diputats, s’aixeca la sessió.
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