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EL SR. PRESIDENT:

Si els sembla bé començarem la sessió plenària d’avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 3875/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
desplaçaments de malalts.

Primera pregunta, RGE núm. 3875/12, relativa a
desplaçament de malalts, 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:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Castro. Després
d’un any la història es repeteix, avui fa una setmana que els
nostres malalts es tornen a trobar amb la tessitura d’haver de
pagar els desplaçaments per acudir a la visita d’un especialista
o seguir el tractament fora de la seva illa. Aquesta situació
afecta tots els malalts de les Illes, però molt especialment, i de
nou, a les illes cada dia més perifèriques. Per què estam en la
mateixa situació que fa un any, Sra. Castro? Per què el Govern
no es pot avançar als esdeveniments? Per què han de ser els
malalts i en especial els de Formentera, Eivissa i Menorca els
que han de patir la falta de decisió del Govern? Quan es
normalitzarà la situació? Quines mesures ha pres la consellera
Castro per resoldre el tema del desplaçament de malalts fora de
la seva illa?

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, les mateixes preguntes que
vostè es fa me les faig jo. Li he de dir que les gestions que hem
fet són que hi ha un deute del Govern amb les agències de
viatge, de tot el Govern, del qual la part de Salut és la més
petita. S’han fet reunions amb AVIBA Evissa i amb AVIBA
Menorca amb aquesta consellera per intentar sortir d’aquesta
situació i ahir va haver-hi una reunió de l’equip econòmic del
Govern amb la presidenta d’AVIBA i es va assegurar que
s’arribaria a posar a zero el deute en un termini molt breu i que
a partir d’aquí es començaria a abonar puntualment, sense cap
tipus de deute, el desplaçament als pacients perquè som
conscients que això és una prioritat de pagament d’aquest
govern perquè en cap cas no volem que hi hagi ciutadans que no
tenguin els mateixos drets a la comunitat autònoma que uns
altres. En aquest cas succeeix així amb els d’Eivissa, Menorca
i Formentera, com vostè ha dit. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Vostè ens dóna unes explicacions, però
les agències de viatges, AVIBA, ens donen unes altres, diuen
que el Govern no ha complert amb els compromisos en els
pagaments del seu deute amb el sector. Calculen el deute en més
d’un milió d’euros, quan el Govern diu que només es deuen
250.000 euros. Vostès justifiquen retallades injustificables per
raons de nombres, però ara els nombres no els quadren, 750.000
euros de diferència no és poca cosa. Sap què crec, Sra. Castro?
Que té el mateix problema que tenia a principis de legislatura i
que li va costar molt assumir, que és que tenim un problema de
liquiditat i de tresoreria, que el sistema dels desplaçaments a
través de les agències de viatges sí que és un bon sistema, és
possiblement és millor sistema possible. Aleshores va acusar
l’anterior equip de ser el responsable. Qui és el responsable ara
d’haver compromès allò que ara no sap complir? Qui és el
responsable de no preveure els esdeveniments? Sra. Castro,
AVIBA no demana un pagament únic i immediat, demana un
calendari de pagaments que actuï de garantia i d’aval. Se’n
recorda, Sra. Castro, de les paraules del vicepresident econòmic,
“el primer que farem serà un calendari de pagaments”. Això,
això hauria d’haver estat sagrat. 

Som massa coincidències per demanar que pensem en
positiu. El tall en l’avançament de bitllets per als desplaçaments
de malalts coincideix amb l’errònia -em deman- derogació del
Decret autonòmic 41/2004 que els regula?, coincidència?,
error?, premeditació? La realitat, emperò, és que avui el decret
està contemplat en el Pla econòmic financer i els malalts no
saben què passarà, quins especialistes es desplaçaran. Es
desplaçaran tots els especialistes? El que ha creat aquesta
situació és absoluta incertesa i sobretot falta de credibilitat en el
sistema. Necessiten missatges positius i certesa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Martí, té vostè raó en quasi
tot el que ha dit, li he de donar la raó en quasi tot, no li puc
donar la raó respecte que és la mateixa situació que fa un any
perquè llavors el que es va fer va ser denunciar el conveni amb
les agències de viatges, aquí està la carta del director general de
l’ib-salut de llavors. Tampoc no li puc donar la raó que no hi ha
un calendari perquè s’ha passat i ahir es va comunicar, potser
encara no té la informació perquè va ser a última hora que es va
acabar la reunió a Menorca que vaig tenir jo i la que va tenir
l’equip econòmic amb AVIBA. Com li dic, es pagarà dins juny,
juliol tot el deute que hi ha pendent i a partir d’aquí es
començarà a pagar puntualment per evitar que això torni a
passar i que cap malalt no hagi d’avançar els bitllets. 
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Vostè ho ha dit, jo som ara la responsable i jo assumeixo la
meva responsabilitat sobre aquest tema i no toleraré que cap
més malalt hagi d’avançar els doblers per pagar els bitllets
perquè tots els ciutadans de les Illes han de tenir els mateixos
drets i no pot ser que els ciutadans d’Eivissa, de Menorca i de
Formentera no tenguin els mateixos drets que els pacients de
Mallorca. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 3881/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ocupació de la seu de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 3881/12, relativa a ocupació de
la seu de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, que
formula la diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Bon dia, president. Senyores i senyors diputats. Benvolgut
conseller, fa exactament una setmana els diputats d’aquesta
cambra rebíem la notícia de l’assalt a diferents dependències de
la Conselleria d’Educació i també al seu despatx. Són uns
comportaments que traspassen la línia de les protestes de via
pacífica, que sempre tenen cabuda en un marc democràtic, com
així ho preveu la Constitució. Alguna cosa falla quan enmig dels
aldarulls trobes persones ben interessades a fer de la protesta
una provocació, perquè la provocació és en si mateixa un avanç
de la violència. És trist que hi hagi gent interessada a dibuixar
un panorama molt fosc, encara molt més lleig que el que ens
han deixat. 

Trist és que determinats professors, coneguts líders sindicals
i agitadors a sou, més o menys camuflats o fins i tot destacades
personalitats a les quals consideram responsables d’altres
institucions de la docència en la nostra comunitat, es dediquin
a intoxicar l’ambient amb les seves declaracions i fets, persones
que vulguin escalfar els ànims d’aquells que sempre estan
avesats a la protesta per la protesta sense tenir més elements
d’anàlisi, sense voler conèixer les causes que han originat la
imprescindible política de contenció i sense res saber sobre les
possibilitats de fer viable un sistema que altres, els que ens han
precedit, han estat a punt d’arruïnar de forma definitiva.

Des del nostre grup parlamentari fem un crida a la serenitat
i a la calma i demanem també la prudència dels grups polítics
perquè l’escalada de violència i aldarulls que veim no poden dur
res de bo. La condemna a la violència no admet matisos, qui no
està en contra de la violència és perquè hi té complicitat.
Permetin-me unes paraules de Gandhi quan deia, “la violència
és la por als ideals dels altres, m’oposo a la violència perquè el
mal que causa és permanent”.

Sr. Conseller, el nostre grup parlamentari vol manifestar-li
el seu suport i vol conèixer de primera mà les seves valoracions.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada. No estic molt
segur que pugui fer una valoració absolutament objectiva i en
qualsevol cas proposàrem al Consell de Govern passar tots els
temes que varen succeir aquest dia a l’Advocacia de la
comunitat que segur que farà un dictamen objectiu i emprendrà
les mesures o proposarà les mesures objectives. 

No obstant això, políticament voldria fer un comentari. Les
institucions públiques són de tots, però a les institucions
públiques no es pot fer de tot. Les institucions públiques estan
sotmeses a tot un seguit de normes de funcionament, també
l’accés i la protesta. Estic absolutament d’acord que les
persones manifestin tot allò que creuen, com ara que hi ha
persones acampades al peu de la porta de la conselleria. Respect
tothom, excepte qui empeny i fa creure que qui va tenir un
comportament incorrecte és la persona que incorrectament, però
d’una manera lògica i explicable, va tenir una reacció. Condemn
sempre i condemnaré sempre la violència i d’alguna manera
deman que intentem entre tots impedir-la, que les institucions
són de tots, que no existeixen conceptes com el de violència
legal que va sentir aquí, que existeix legalitat, que existeix
Constitució, que existeixen institucions, que existeix el dret a la
protesta, però no el dret a la invasió; que qualsevol persona pot
venir i demanar i fer tot allò que vulgui, demà n’hi ha una altra
de convocada, les que facin falta, que aquest conseller, mentre
ho sigui, intentarà sempre propiciar qualsevol debat, però al que
mai, mai no podré donar suport és a qualsevol tipus d’acció
violenta.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 3884/12, de l'Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a I Fòrum de turisme i gastronomia.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 3884/12, relativa a primer
fòrum de turisme i gastronomia, que formula el diputat Sr. José
Maria Camps i Buenaventura del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Gràcies, president. Diputats i diputades. Tota forma de
promoció i estratègia turística per diversificació del sector és
positiva i ben rebuda a les Illes Balears. El passat 15 de maig hi
va haver una trobada a l’Escola d’Hostaleria de les Illes Balears,
el primer fòrum de turisme i gastronomia per consolidar les Illes
com a destinació gastronòmica. La Conselleria de Turisme i
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d’Esports del Govern balear va posar en marxa aquest espai de
debat en el qual s’han posat moltes expectatives de futur. En
aquest fòrum es va posar en marxa, en forma de mesa de debat,
moltes idees de futur. Hi va haver ponències destacades de
professionals del sector i es varen posar en valor els productes
locals. Aquest fòrum gastronòmic és un clar exemple de la
iniciativa a Balears, a quines conclusions han arribat després
d’aquest fòrum?

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.
Efectivamente, este foro fue el primero de los que se van a
celebrar dentro de la estrategia y el trabajo que realiza la
Conselleria de Turismo en relación a la potenciación y puesta en
valor de estos productos que tienen tanta importancia desde el
punto de vista de la desestacionalización. En el foro participaron
146 personas, 20 pertenecientes a las administraciones públicas,
99 al sector empresarial, 13 a medios de comunicación y 14 a
otros sectores. De los inscritos por parte del sector empresarial,
17 eran del mundo de la hostelería, 5 de agencias de eventos, 14
de consultorías, 30 pertenecían al sector de la alimentación, 9 a
agencias de viajes, 5 a agencias de publicidad,  11 al sector de
la restauración y 8 a otros sectores. 

Las conclusiones a las que se llegó, en las cinco mesas que
se reunieron, establecieron más o menos los siguientes
objetivos: la colaboración y la cooperación entre los sectores
públicos y privados y el establecimiento de un marco común de
trabajo para obtener resultados; la formación y
profesionalización de los recursos humanos implicados en la
experiencia gastronómica; la fidelización del cliente; la creación
de diseño y experiencias gastronómicas diferenciadoras y
exclusivas teniendo en cuenta que la clave está en la
diferenciación; la promoción on line; la apuesta por la calidad;
la apuesta en valor de los productos locales; la colaboración
intersectorial entre restauración, alojamiento y comercio; el
liderazgo claro y necesario de la administración; la promoción
en los mercados emisores y en destino tanto por medios
tradicionales como a través de las nuevas tecnologías; la
promoción de la cultura gastronómica y del producto local en la
oferta de alojamiento, y la colaboración de la administración en
la promoción del producto estrellas Michelin como gancho para
conseguir un turismo sensible a la alta gastronomía.

Estas conclusiones, a las que se llegó en este foro, se
recogen en la estrategia que sigue la ATB que apuesta por
productos, que apuesta por la integración de los mercados y por
la colaboración público-privada. Y ya les anuncio que se van a
celebrar, como he dicho al principio, otros foros con distintas
características, con otros productos: el náutico, el de medio
ambiente, el de cultura, el de turismo accesible, el de congresos,
el de deporte, etc., con la participación de operadores turísticos,
del sector público, del sector privado, agentes implicados y
entre foro y foro se van a realizar una serie de mesas de trabajo

para hacer un seguimiento de los objetivos de dichos foros y
para garantizar el cumplimiento de dichos objetivos.

Muchas gracias.

I.4) Pregunta RGE núm. 3894/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a derogació del Decret 41/2004.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta, RGE núm. 3894/12, relativa a derogació
del Decret 41/2004, que formula el diputat Sr. Xico Tarrés i
Marí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, Sra. Castro, ja veu que l’actualitat és la que és i la
mateixa pregunta que li feia el Sr. Martí li he de fer jo, però
m’afegiré una mica al que vostè ha dit i coincidesc totalment
amb la seva darrera intervenció on deia que cap ciutadà de
Formentera, de Menorca i d’Eivissa no és just que hagi de tenir
un sobrecost quan està malalt i s’ha de desplaçar. L’únic
problema que nosaltres tenim en aquests moments és que hi ha
un pla econòmic i financer, que vostès han tramès des del
Govern cap al ministeri perquè s’aprovi, i el lògic seria que
aquest punt que fa referència a aquesta retallada es retiràs,
s’enviàs qualque cosa. Per tant, jo voldria que vostè ens explicàs
si això s’ha fet, si no s’ha fet, si es farà i si no es farà per què és
aquí, quina és la explicació perquè si hi ha una retallada
econòmica evidentment haurà d’anar acompanyada d’una
retallada de serveis.

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, Sr. Tarrés, el que fa referència
a la seva pregunta és el punt on parla d’augmentar els
desplaçaments d’especialistes a les illes de Menorca i d’Eivissa
per evitar desplaçaments de pacients per a una millor comoditat
i una millor assistència. Hi ha un epígraf on diu que es derogarà
el decret de compensació per desplaçament. Miri, l’únic que li
puc dir, Sr. Tarrés, és que mentre jo sigui consellera aquest
decret no es derogarà. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, nosaltres estaríem
d’acord amb allò que vostè ens diu i em pareix molt bé que ho
digui amb aquesta contundència -“mentre jo sigui consellera no
es derogarà”-, però de fet aquí hi ha un document que es tramet
a Madrid i, una de dues, jo vull entendre que -per ventura un
altre conseller ens ho haurà d’aclarir- s’enganya el Govern de
Madrid, se’l confon dient que faran unes retallades que després
no es faran o estam mal informats. Jo veig que nosaltres de
moment no ens podem creure determinades coses perquè aquest
govern, en un any que porta, quant a sanitat, i no l’acús a vostè
directament sinó que acús tot el Govern, en el sentit de dir que
no hi haurà retallades i no hi haurà copagament, no ha estat així.
“L’hospital de Can Misses d’Eivissa és un hospital que no està
aturat i que les obres continuen”, no és així, les obres no
continuen, està aturat, hi ha un manteniment. Vostè sap aquestes
coses igual que jo. I no voldria entrar i haver d’incidir molt en
aquest tema perquè crec que fan o que podem fer molt de mal
als ciutadans que estan apurats. 

Vostè, tan bé com jo, sap que cada matí quan agafam l’avió
per venir cap aquí ens trobam gent amb malalties molt greus que
vénen cap a Mallorca i que quan es planteja la possibilitat de dir
“no, potser que això ja no ho pugui fer o ho hagi de pagar”,
s’apuren molt, i és lògic i natural. Però entengui vostè que les
notícies que hem tengut al llarg de tot aquest any no han estat
les notícies que llavors s’han complit. Jo tenc aquí tot un resum
o tota una sèrie de declaracions que s’han fet per part dels...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...membres d’aquest govern i que després han estat tot el
contrari. Voldria que no fos així, Sra. Castro.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

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. Sí, Sr. Tarrés, li dic el mateix que al
seu company, coincidesc en quasi tot, les obres de l’hospital de
Can Misses no estan aturades, però bé, aquest no és el tema de
la pregunta. El que li dic és que el decret per compensació de
desplaçaments dels usuaris no es derogarà. A mi m’hauria
agradat que vostè hagués tengut el mateix interès a principi de
legislatura i hagués estat igual de reivindicatiu perquè aquí tenc
la carta que diu “amb aquesta carta us comunic la intenció del
Servei de Salut de les Illes Balears de denunciar l’acord de

colAlaboració subscrit pel Servei de Salut i l’Agrupació
Empresarial d’Agències de Viatges de Balears”, firmada pel Sr.
Pomar i, sap quina data té?, 15 de juny de 2011. Això, Sr.
Tarrés, la veritat és que té delicte. 

Jo l’únic que li dic és que el que fem amb aquesta mesura és
una mesura d’eficiència perquè hi haurà menys desplaçaments
amb la qual cosa s’estalviarà. També serà una comoditat per als
pacients que podran tenir l’especialista al seu lloc de residència
i que en cap cas no és la meva intenció derogar el decret sinó
continuar perquè, evidentment, per molts d’especialistes que es
desplacin s’han de pagar igualment desplaçaments. Bé, ... vostè
m’ha fet a mi la pregunta i jo li contest. En cap cas no és la
meva intenció derogar aquest decret.

Moltes gràcies.

I.5) Pregunta RGE núm. 3904/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a trasllat d'especialistes de l'hospital de
referència a les illes de Menorca i Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 3904, relativa a trasllat
d’especialistes de l’hospital de referència a les illes de Menorca
i d’Eivissa, que formula la diputada Sra. María José Bauzá i
Alonso del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sr. Presidente. La doble o la triple
insularidad que padecen las islas de Menorca, Ibiza y
Formentera se hace más perjudicial cuando hablamos de salud.
La Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social y en
especial su consellera siempre se ha mostrado muy sensible a
esta realidad. Los traslados por asistencia sanitaria es una
prestación irrenunciable y representa una prioridad absoluta
para el Gobierno balear. Ahora parece que la oposición quiere
hacerse abanderada de este tema, sin embargo creo que debemos
recordar que al final de la pasada legislatura del pacto, como
bien ha explicado la consellera, el gerente del ib-salut canceló
por carta, en junio del 2011, el convenio con las agencias de
viaje alegando un incumplimiento de contracto, cuando era el
ib-salut el que llevaba meses sin pagar, tanto es así que cuando
este gobierno tomó las riendas del ib-salut se encontró con una
deuda, con las agencias de viaje por este concepto, de casi
1.200.000 euros. En este estado dejó el pacto el tema de traslado
de pacientes que ahora parece preocuparles tanto. Esta es su
verdadera preocupación por el traslado de pacientes de las islas.

El actual govern des del primer momento ha trabajado para
garantizar los desplazamientos de los pacientes que lo requieran
por razones de asistencia sanitaria. De hecho, desde el mes de
enero de este año se han pagado más de 800.000 euros
correspondientes a la deuda heredada con las agencias de viajes,
deuda del gobierno del pacto.
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Por otra parte y en búsqueda de soluciones y ante el bloqueo
temporal de las negociaciones con AVIBA se concertaron con
Air Nostrum 36 plazas diarias para el desplazamiento de
enfermos. En diciembre del año pasado se retomó el convenio
con las agencias de viaje y ahora se ha dado un paso más
apostando por una medida que quiere facilitar aun más la
asistencia de enfermos y familiares con el traslado de
especialistas a las islas. 

Por ello, Sra. Consellera, ¿qué beneficio supondrá para el
paciente la medida de traslado de especialistas del hospital de
referencia a las islas de Menorca e Ibiza incluido en el pla de
equilibrio del Govern? Muchas gracias.

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. Sí, Sra. Diputada, usted lo ha dicho,
como gobierno hemos de velar para que todos los ciudadanos de
las islas tengan los mismos derechos y tengan los mismos
derechos sobre todo cuando están enfermos. Estar enfermo no
es agradable para nadie, pero mucho menos tenerse que
trasladar para recibir el tratamiento o para realizar pruebas
diagnósticas en plena enfermedad, tener que hacer traslados en
avión con la incomodidad que esto supone.

Por eso, es mi compromiso y el del presidente de este
gobierno que los enfermos tengan que trasladarse lo menos
posible y por esto desde el principio ya se empezó a planear esta
medida juntamente con los directores médicos de las áreas de
salud de Ibiza y Formentera y del área de salud de Menorca, de
hacer una planificación de traslado de especialistas a estas áreas
de salud para evitar desplazamientos con la -como decía antes-
incomodidad que esto supone. Siempre que la patología lo
permita y la seguridad del paciente esté asegurada se trasladarán
los especialistas a Menorca y a Ibiza, pero es que esto ya está
sucediendo. El hospital de referencia da apoyo a Ibiza y a
Menorca en consultas externas e interconsultas de
hospitalización, cirugías menores, cirugías urgentes y otros
conceptos.

A Menorca, por ejemplo, se desplazan los servicios de
cirugía maxilofacial aproximadamente dos veces al mes y ahora
recientemente también neurocirugía. A Ibiza se desplazan
neurocirugía, una vez al mes; cirugía pediátrica, una vez cada
dos meses con consulta e intervenciones menores; inmunología,
dos veces o una al mes; maxilofacial, hay el servicio en Ibiza
dependiente del hospital de referencia y traslados puntuales de
especialistas, y traumatología infantil, que se traslada una vez
al mes desde hace ya muchos años.

Se están analizando ahora ya los traslados de cirugía
vascular y plástica por la demanda que nos trasmiten los
responsables de los centros y también se quieren fomentar otras
fórmulas asistenciales como las teleconsultas. Esta medida se
incluyó en el plan de equilibrio porque supone además una
mayor eficiencia y un ahorro en billetes, pero en ningún caso se
podrán dejar de hacer los desplazamientos de pacientes porque

es lógico que no se van a poder poner todos los servicios en las
islas.

Como decía al principio, como todos los ciudadanos de las
islas han de ser iguales, a los de Ibiza, Menorca y Formentera
que se tengan que desplazar para recibir los tratamientos a
Mallorca se les seguirán pagando los desplazamientos y la
estancia cuando sea necesario. Muchas gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 3889/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a matrícula de la UIB.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 3889/12, relativa a matrícula de
la UIB, que formula la Sra. Cristina Rita i Larrucea del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyors diputats,
senyores diputades, Sr. Conseller també, voldria demanar-li
quina part de la forquilla que s’indica al Reial Decret 14/2012
elegirà el Govern per a la pujada de matrícules universitàries. 

Sap ja quant més car sortirà als estudiants de les Illes
Balears matricular-se a la UIB?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, en aquest
moment i de forma obligatòria tal com marca la normativa
quant a pujades no li puc donar aquesta informació perquè,
primer, el ministeri ens ha de donar a totes les comunitats
autònomes l’informe sobre el cost mitjà dels estudis de grau per
experimentalitat. Segon, el ministeri publicarà de manera oficial
la forquilla en la qual ens hem de moure, entre el 15 i el 25 %,
d’aquest cost de grau. Tercer, la conselleria demanarà i
recaptarà informació a la universitat sobre l’opinió d’aquesta
pujada. Quart, prendrà la decisió.

En propers dies o en properes setmanes li podré donar
aquesta informació.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President. Idò, la matrícula a la UIB comença
dia 15 de juliol o 16 de juliol, vull dir que ja poden fer via per
a aquesta qüestió. 

A més el ministre Wert va dir al Congrés: “No podemos
confundir lo que es habilitar a las comunidades autónomas la
posibilidad de ajustar las tasas universitarias con subida de
tasas. Son dos conceptos diferentes”, això, per tant, pot donar
a entendre que es potestatiu per part de les comunitats
autònomes pujar-les o no i, si pugen, decidir quant pugen. Vull
dir que és una qüestió ben seva.

La realitat que tothom ha entès de totes maneres és que es
pugen les matrícules i que baixen les beques i açò sense tenir en
compte l’opinió de ningú, no sé a la UIB si li demanaran, però
als rectors no els han demanat res i per això el varen plantar la
setmana passada.

Estam preocupats perquè això afegeix encara més dificultats
als estudiants de les illes menors i que estudiar una carrera sigui
inassumible econòmicament tant per als que tenen pares amb
dificultats de feina com també per a aquells estudiants que
treballen i van fent la carrera més lentament, perquè a més en
aquest fet s’uneix a la desaparició del préstec en renda i la
intenció que les beques deixin de ser un dret segons el nivell de
renda combinat amb la nota mitjana.

Permeti’m que li citi també unes altres perles del Sr.
Ministre: “que la familia no tiene recursos para afrontar el
pago de tasas, evidentemente se pueden dar casos, pero ¿qué
quiere decir que no se quieren dedicar recursos a eso en
detrimento de otras posibilidades?”, què vol dir açò?, com
pagar el lloguer, altres possibilitats com el llum, el menjar, etc.?

S’estan cercant excuses perquè l’educació perdi el seu
caràcter igualitari, açò és el que pensam nosaltres, i també de
cohesió social i ens fa por que tal com ho plantegen vostès acabi
essent al final un factor de segregació. 

Ens ha decebut vostè, Sr. Bosch, és un conseller d’Educació
que al final haurà anat en contra de l’educació, també membre
d’un govern per al qual l’educació es veu que no és una
prioritat.

Tornam al temps en què únicament podien estudiar carreres
universitaris els riscs, Sr. Bosch? És aquest el seu canvi de
model, el canvi de model...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...del Partit Popular?, que la universitat no pugui arribar a
tothom? Quantes portes més estan disposats a tancar? Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

A mi sí que m’han decebut amb la seva actitud, primer punt.
Segona qüestió, aquest conseller que tan poc preocupat està,
treballa amb l’equip econòmic perquè... amb la diferència de
pujades... que li donaré un exemple perquè també ho tenguin
ben clar. Sap què paga una família cada mes per tenir un infant
de 0 a 3 anys a una escoleta? Mitjana, segons FELIB, 150 euros.
Sap què paga un estudiant universitari per mes per estar a la
universitat? 91 euros. 

Aleshores, és veritat que ens hem de plantejar moltes coses,
és veritat que a ningú no li agrada, mai, pujar cap taxa
universitari, però és veritat que haurem d’anar apropant un
poquet més el cost de prop de 6.000 euros plaça universitària al
cost que val. 

Així i tot, aquest que els parla i que segons vostè està tan
poc preocupat, que deu ser que n’està bastant més que vostès a
salvar això, preveu que, en la part de pujada de taxes, hi hagi
una borsa de beques per tal d’evitar que algú que està a segon o
a tercer, que fins i tot podia argumentar..., jo vaig començar
amb un perfil de pujada de taxes, mai no pugui quedar sense la
part que necessita per poder pagar el cost que suposi aquesta
pujada.

Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 3890/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a formació professional.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 3890/12, relativa a formació
professional, que formula la Sra. Esperança Marí i Mayans del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, hi he d’insistir, la seva
gestió al front de la Conselleria d’Educació en aquests moments
està considerada per la comunitat educativa com una de les
pitjors del darrers 25 anys. No es paguen de 0 a 3, segregam
infantil, massificam secundària i batxillerats i ara no només
això, sinó que a més, en aquests moments de crisi, en aquests
moments de situació econòmica, tenim la formació professional
desinformada i sense saber què fer-hi.

Per tant, li deman, què pensa fer en aquests moments per
dirigir, per direccionar la formació professional a les Illes
Balears?

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

En primer lloc, curiosament avui es presenta al Consell
General de la Formació Professional el nou decret, el projecte
de decret que regula la formació professional del sistema
educatiu conjuntament dins el marc general de la formació
professional global a les Illes Balears, que vostè sap tan bé com
jo que té dos vessants, el vessant de tipus educatiu i el vessant
de tipus ocupacional.

La idea global de la formació professional, aquí i a qualsevol
comunitat... diguem d’Espanya i en general a la comunitat
internacional europea, als nostres referents, és la major
integració de la formació professional dins l’àmbit d’ocupació,
dins l’àmbit d’empresa i dins l’àmbit educatiu o escolar o
formatiu i cap aquí hem d’anar, cap a una major integració i cap
a una formació professional també al llarg de tota la vida.

Aquestes són les línies bàsiques que fixa aquest decret.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies. Estam d’acord que s’ha d’integrar la formació
professional, que les diferents formacions professionals han de
tenir cabuda i que hem de treballar per a tots, però tres
consideracions: la formació professional dual, de la qual s’ha
parlat molt, és el nou model, hi anam, no he de criticar aquest
model, pens que és un model només. Senzillament, la valoració
que li faig és que no es parla ni s’ha informat ni es té en compte
ni s’ha parlat..., no li parlo de consensos ja, ja l’he deixada la
paraula “consens”, però com a mínim d’informació amb el
sector que l’haurà de posar en pràctica. Entenc que la política en
aquests moments -i li ho recrimín una vegada més- és opaca, és
molt opaca en la seva conselleria respecte dels professionals de
l’ensenyament, la primera consideració és aquesta.

La segona, també en aquest mateix sentit, els centres
educatius de les Illes Balears no saben en aquests moments ni
quina oferta de formació professional podran presentar el curs
que ve. Parli’n, informi’ls, no els deixi d’aquesta manera amb
aquest desconcert permanent que té el sistema educatiu i ara
sobretot la formació professional.

I la tercera consideració, que també és molt greu, en aquests
moments -li ho repetesc- en què la formació professional es
fonamental -i així ho reconeix tothom- per sortir de la crisi
econòmica, perquè podem fomentar empresa, però una empresa
sense bons professionals no va enlloc. Per tant, els necessitam.

Per tant, conseller, reconsideri aquesta decisió d’haver tirat
enrere el conveni amb l’IOC, són més de mil proves que es
feien cada any, són molts les estudiants que hi participaven,
estudiants de 30 a 35 anys la majoria. El cost és mínim, per tant,
reconsideri-ho, només a Eivissa aquests dies s’han examinat
més de 35 persones. Per tant, reconsideri-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

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

Gràcies, president. Sense cap dubte que ho consider, ho
reconsider i ho torn a considerar, primer de tot.

El segon que li puc dir, tendrem mecanismes alternatius per
tenir el propi sistema, que es va acudir a una altra comunitat
autònoma per satisfer-ho, però bé, no sé si amb una manca de
voluntat resoldre-ho nosaltres mateixos. 

Tercera, quant a integració, quant a aquest sistema, li puc dir
que en aquests moments hi ha reunions, amb aquests moments,
amb tots els directors de part forana i a la una amb directors a
Palma, informació constant després del procés d’escolarització,
bastant més informació que la que vostès bravegen que
funcionaven a cop de xiulet i tothom fermes, bastant més
informació de la que vostès volen, suposadament, dir. Dit d’ells,
eh?, dit d’ells.

I quart, les persones que varen treballar per un pacte
educatiu, entre les quals hi ha directors de pública, directors de
concertada, pares i mares i moltes altres, volen continuar
treballant per un pacte del que vostès l’únic que varen fer va ser
sortir por piernas, com diuen en castellà. Moltes gràcies.

I.8) Pregunta RGE núm. 3893/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a modificacions a l'assignatura
Educación Cívica y Constitucional.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta RGE núm. 3893/12, relativa a
modificacions de l’assignatura Educación Cívica y
Constitucional, que formula el Sr. Antoni Diéguez i Seguí. Té
la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, como ya
saben, señoras y señores diputados, el ministro de Educación
para impulsar el realme ideológico de la nueva España ha
finiquitado la llamada Educación para la ciudadanía y le ha
cambiado el nombre por el de Educación cívica y
constitucional, nombre que -que yo sepa y me lo podrá
desmentir el conseller si no es cierto- hasta ahora solamente se
usaba en Guatemala, ahora en Guatemala y España.



1678 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 29 de maig del 2012 

 

El mejor resumen de su propuesta lo leí anteayer, “contiene
una mezcla de exaltación del espíritu emprendedor y de la
propiedad privada, de negación de conflicto social, de
perpetuación del statu quo y de encubrimiento de las
discriminaciones de género”, conforme a los tópicos del
catolicismo oficial. 

Por eso le pregunto, Sr. Conseller, si considera que estas
modificaciones que están proponiendo corresponden y son
adecuadas para esta asignatura, para el siglo XXI, naturalmente
después de Cristo.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

Sr. Diéguez, soy un admirador realmente de sus preguntas,
porque realmente me tiene... luego tengo que procesar un par de
días qué es el catolicismo oficial o qué son las camisas azules o
los correajes, que en cierta ocasión creo que le oí hablar de ello.

Le voy a proponer algunos objetivos que usted comparte del
currículum. Vida en comunidad, convivencia, valores cívicos,
sociedad democrática, deberes y derechos de los ciudadanos,
sociedades democráticas del siglo XXI, ciudadanía en un mundo
global, estudio de los derechos humanos. ¿Usted comparte estos
criterios? ¿Le parecen de algún tipo de nacional catolicismo o
de lo que deberían saber todos nuestros alumnos y algunos
diputados?

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Conseller, contra la
educación, porque usted trabaja evidentemente contra ella, no
sólo fuera de aquí, sino también aquí, yo de todas maneras no le
haré ninguna descalificación, al contrario, le diré que yo tenía
mucha confianza en usted cuando empezó, creí que era una
cierta esperanza dentro de un gobierno con mucha gomina y
poco seso. Ahora veo que me he equivocado, veo que me he
equivocado.

(Remor de veus)

Mire, veo que me he equivocado cuando veo el entusiasmo
con el que usted dirige la tarea ideológica de segregación en esta
comunidad y en la educación porque esta asignatura nueva
elimina cualquier referencia a la discriminación, Sr. Conseller,
y ustedes así separarán a ricos y pobres mediante incremento de
tasas y destrucción de la política de becas, como ya se le ha
dicho.

Separarán -y ya lo están haciendo- catalanes y castellanos,
todo lo que el presupuesto le permita, eso sí, para contentar a su
caverna, porque no les interesa la paz social en temas de lengua,
les interesa atizar el enfrentamiento porque de él se alimentan
y pagará por último, por último de momento, la segregación
entre niños y niñas con dinero de todos para que determinados
grupos religiosos puedan separar a los niños de las niñas. Sr.
Conseller, si la vida es mixta, la educación para la vida ha de ser
también mixta. 

No me extraña que esté usted muy contento con la
Educación cívica y constitucional -hasta ahora sólo en
Guatemala y ahora también de la nueva España-  y que en ella
se hayan eliminado las referencias a la discriminación, ¿está
usted contento con se hayan eliminado? Supongo que sí porque
la segregación, Sr. Conseller, está demostrando que es su
deporte preferido.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Sr. Diputado, es que no sé por qué le contesto en castellano
o sí lo sé. Li contestaré en català. 

(Remor de veus)

Realment m’agrada certament que un docent com vostè, que
un docent com vostè que deu tenir el C de català perquè és
docent en excedència, em doni lliçons de discriminació per raó
de llengua, la cosa té nassos!

Segona qüestió que li dic, és el primer vicepresident que
crec que baixa a fer preguntes, i si no és el primer un dels més
actius, que crec que a més es passa la meitat del temps piulejant
el temps que hauria d’estar escoltant tots els diputats.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 3892/12, ... 

(Remor de veus)

Moltes gràcies, per favor!, per favor!

Preg silenci, moltes gràcies.
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I.9) Pregunta RGE núm. 3892/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retallades a l'educació pública.

Pregunta RGE núm. 3892/12, relativa a retallades en
l’educació pública, que formula la Sra. Conxa Obrador i
Guzman del Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, president. Sr. Conseller, creu que són justes
i necessàries les seves retallades en educació?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació i Cultura.

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

Gràcies, Sra. Diputada. Parafrasejant les seves paraules,
esper que siguin el més justes i necessàries possibles, en tot cas
són el nostre deure i esper que siguin la salvació d’aquesta
comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, celebro les seves declaracions, la seva
resposta. Miri, les retallades no serien necessàries si el Govern
volgués repartir millor els esforços que tots hem de fer per sortir
de la crisi. Rere aquests retalls, Sr. Bosch, hi ha una profunda
motivació política, per això no podem tornar enrere. 

També són injustes perquè aquestes retallades vénen
acompanyades simultàniament d’estratègies que reformulen el
principi de gratuïtat, un exemple: vostè ha autoritzat el concert
de set unitats d’educació infantil a una escola de l’OPUS, que
l’any que ve rebrà 399.000 euros del pressupost de la conselleria
i ho justifica, perquè les dades relatives a l’escolarització de la
zona justifiquen aquest concert. Deu ser per aquest motiu que
vostè ha augmentat una unitat més per a infants de 3 anys,
iniciant així la tercera línia d’aquest centre i que obligarà
finalment a concertar 39 unitats d’infantil, primària i secundària,
amb una despesa anual de 2.513.163 euros, 2,5 milions anuals,
a perpetuïtat Sr. Conseller, per a una escola d’elit. Ho considera
just això? Mentre retalla l’escola pública i acomiada professorat
vostè subvenciona aquest centre ultrareligiós privat, que no pot
justificar ni les necessitats d’escolarització, ni la demanda de
places de la zona, que no pot justificar amb ràtios inferiors als
20 alumnes, la necessitat d’augmentar a tres línies l’oferta
educativa, en un polígon sense consolidació enmig d’un camp
d’ametllers, que no pot justificar els milions públics que rebrà
en base a les condicions socioeconòmiques desfavorables de la
seva població escolar, perquè atén una població per a rics. 

Concertar a l’OPUS és injust perquè obliga a famílies sense
recursos a contribuir amb els seus imposts al manteniment d’una
escola per a famílies riques, a la qual ells mai no podran dur els
seus fills. Aquest concert educatiu no compleix la regulació
establerta, oculta interessos ideològics i sectaris. Converteix el
dret a l’educació en un negoci que perpetua un model social
neoconservador, segregador i excloent. No vulgui ser vostè un
conseller d’Educació que actua contra l’educació.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor! Per favor! Sr. Conseller.

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

Sra. Diputada, li assegur que no demanam l’afiliació
religiosa de la titularitat quan es dóna un concert. Vostè coneix
ben bé els centres concertats, perquè vostè hi ha fet feina i té un
model i supòs que tots acceptam que les titularitats dels centres,
dins l’àmbit constitucional, és independent si tenen afiliació
religiosa o no. Punt u.

Punt dos. Allà hi ha infants, per cert, infantil mixt, nins i
nines, aules plenes, persones amb drets i que la seva situació
socioeconòmica de les famílies és independent de l’infant. Són
infants que van a escoles que hi tenen dret. I sap què li
contestaré? A més, explicitat per sentència en el concert. Punt
u.

Punt dos. No estan buides, a més estan plenes. Si aquest
alAlot no estigués aquí, estaria a un altre lloc. Per tant, ocupa una
plaça escolar amb dret a concert.

Tercer, si hi ha ametllers, hi ha garrovers, o hi ha ciment al
costat és independent del règim de concert...

 (Remor de veus)

Aquesta teoria que vostès mantenen i que tracten d’imbricar
dins la societat, en el fons duen allò que vostès i el Sr. Alfonso
Guerra varen predicar fa molts d’anys, “vamos a dejar a la
educación privada en un 10% testimonial”. Però han vist que
això tanmateix no és així, quan han governat i quan no han
governat. Quan han governat en el tripartit de Catalunya han
mantingut un 45% de concerts, entre els quals per cert el PSC
dóna concerts a centres de l’OPUS a Catalunya...

(Aplaudiments)

Per tant, facin-s’ho mirar!

Moltes gràcies.
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I.10) Pregunta RGE núm. 3878/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a línia de crèdit signada pel Govern de les
Illes Balears amb Cajamar.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 3878/12, relativa a línia de
crèdit signat pel Govern de les Illes Balears amb Cajamar, que
formula la diputada Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Una de les coses que se li ha de
reconèixer a aquest Govern i especialment a aquest conseller, és
la gran tasca realitzada en només un any de legislatura per a uns
dels sectors econòmics més febles de la nostra societat, el sector
primari.

En nom del Grup Popular li vull donar l’enhorabona i les
gràcies, Sr. Conseller, perquè tot i les dificultats econòmiques
de sobres conegudes, ha fet més vostè en un any que els darrers
quatre anys de desgovern de progrés. Es veu que el progrés era
només per a uns pocs i que els pagesos quedaven molt bé a les
campanyes, però poca cosa més.

Aquesta és la realitat que ens hem trobat, ajudes pendents
des del 2007, pagesos, ramaders i pescadors amb un futur negre,
perquè a més de les pròpies dificultats de la seva tasca, eren
molts els que estaven pendents de rebre pagaments del Govern.
Saben, senyors del pacte, estar al costat dels pagesos és també
defensar la nostra cultura, qui si no representa millor que ells les
nostres arrels, qui som i d’on venim com a poble? Estar al costat
dels pagesos és també defensar el medi ambient, qui si no té
cura de les terres, conreus i paisatges tan característics de les
nostres illes? Estar al costat dels pagesos és també defensar els
treballadors, qui si no fa una feina tan sacrificada a l’intempèrie
del temps, sempre amb un ull al cel i les mans a la terra?

Per això, aquest govern lluita des del primer dia perquè se’ls
reconegui la insularitat, perquè siguin més competitius i
sobretot aquest govern paga; 35 milions d’euros des del mes
d’octubre, 24 milions d’euros de la PAC, 6,5 milions del Pla de
desenvolupament rural, 3 milions d’ euros en inversions i ajudes
agroambientals i un acord amb Cajamar el mes de febrer per un
import de 4,5 milions d’euros.

Per això li volem demanar, Sr. Conseller, en què consisteix
la nova línia de crèdit que ha signat recentment amb l’entitat
financera Cajamar?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient
i Ordenació del Territori.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
quan nosaltres entram en el Govern ens trobam en la situació
d’on venim, venim d’una legislatura complicada perquè trobam
molts de deutes pendents amb el sector primari, amb els
pagesos, ramaders i pescadors de la nostra comunitat. Ens
trobam amb un Govern que va suprimir la Conselleria
d’Agricultura, que és una cosa fonamental per a nosaltres i que
no ens va agradar gens als que érem dins el sector.

Comença el nou govern amb una clara mostra d’intencions,
que volem tenir en compte el sector primari. I també una de les
primeres coses que feim és intentar posar-nos al dia dins una
situació que tots coneixem de moltes dificultats de tresoreria. 

El que hem subscrit darrerament ha estat un conveni, un
confirming d’uns 5,5 milions d’euros per a un seguit d’ajudes
que ens quedaven pendents de pagament. Hi havia unes ajudes
tramitades a través de FOGAIBA, que és una entitat pagadora,
és l’òrgan pagador que tenim dins la conselleria i després també
hi havia un seguit d’ajudes que estaven dins la secretaria general
anteriorment d’Agricultura. Aquesta darrera ha estat la que
inclou línies d’ajudes fonamentals sobretot per al sector
ramader. Línies d’ajudes que són del 2010, anteriorment
s’havien pagat les del 2007, 2008 i 2009 i les del 2010 que es
corresponen a ajudes com el Proalfa, que coneixem tots els
pagesos molt bé, ajudes a escorxadors de Mallorca, de Menorca
i d’Eivissa, ajudes a associacions de defensa sanitària, ajudes al
Consell Balear d’Agricultura Ecològica, ajudes al Proagro, molt
conegut programa dins la ramaderia de vacu de llet, etc. Tot
encaminat almanco a fer una injecció de tresoreria dins les
explotacions agràries. Tal vegada no siguin suficients encara per
solucionar els comptes d’explotació, per no confondre allò que
és tresoreria amb explotació, però com a mínim ha d’ajudar a
passar un poc més i arribar a la pròxima anyada que hem arribat
ara.

En definitiva, un confirming com tots saben, és una línia de
descompte i els pagesos el que han pogut fer és, amb aquestes
ajudes que són de l’any 2010 pendents de pagament, anar als
bans i descomptar-les entre 60 i 120 dies, en aquest cas són a 60
dies. I si no les volen descomptar perquè ho poden aguantar, als
60 dies les ingressaran als seus comptes. Una cosa que era de
justícia en tot el sector primari.

Gràcies

I.11) Pregunta RGE núm. 3885/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a oferta de restauració i entreteniment.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 3885/12, relativa a oferta de
restauració i entreteniment que formula la diputada Sra. Lourdes
Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
la Sra. Diputada.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 29 de maig del 2012 1681

 

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors diputats.
El juny del 2011, el llavors nou conseller de Turisme, anunciava
que donaria màxima prioritat a la reforma de la Llei general
turística, per tal d’adaptar-la a la realitat. Aquesta llei ha quedat
totalment desfasada, fet que l’equip del govern anterior no va
saber, o no va voler afrontar, a pesar de la importància cabdal
que té per a les nostres illes el turisme.

Per dur a terme aquesta reforma, s’han mantingut nombroses
reunions amb tots els professionals del sector, per tal de
conèixer les necessitats i els problemes que els afecten. Aquesta
legislatura és especialment difícil per les circumstàncies
econòmiques, però sense doblers es poden fer moltes coses per
treure aquesta comunitat del forat allà on ens l’han deixada:
crear seguretat jurídica i agilitar els tràmits burocràtics, dues
coses que ja hem aconseguit. Amb el Partit Popular, la gent
s’atreveix a invertir. El Govern escurça els terminis
administratius i ara tenim el projecte de Magaluf, que ja és una
realitat i que es tradueix en 289 ocupats, a més de la
remodelació d’unes instalAlacions i un tros d’una zona madura.
La nova Llei general turística ha recollit gran part de les
alAlegacions que s’han presentat i la seva aprovació suposarà un
impuls definitiu a la nostra principal indústria.

Sr. Conseller, voldríem saber quins efectes que afecten
l’oferta de restauració i entreteniment s’han recollit a l’articulat
de la nova Llei de turisme de les Illes Balears?

Moltes 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, Sra. Diputada. Bueno,
contrariamente a lo que ha ocurrido con la oferta de
alojamiento, la mal denominada oferta complementaria, la
verdad es que nunca había sido objeto de la necesaria regulación
para el fomento y la promoción de la calidad, la renovación y la
competitividad de la misma. 

De hecho, ni la Ley general turística 2/99, ni el Decreto ley
1/2009, para el impulso de la inversión en Baleares, el llamado
Decreto Nadal, ni la Ley 4/2010, de medidas urgentes para el
impulso de la inversión en Baleares, se llamó Ley Barceló, no
la Ley 8/2010 de la Playa de Palma, ni el Decreto 60/2009, de
unificación de procedimientos y simplificación de trámites en
materia turística, ni el Decreto 13/2011, para facilitar la libertad
de establecimiento de prestación de servicios turísticos, ni el
Decreto 20/2011, de clasificación de categorías de
establecimientos turísticos, establecieron ninguna norma al
respecto.

Ha tenido que ser el proyecto de ley de turismo de las Islas
Baleares el que ha incorporado gran cantidad de normas y de
ventajas para esta oferta complementaria. Las principales
novedades son las siguientes. Se elimina el concepto de oferta
complementaria, ya que se considera que toda la oferta turística
se encuentra en el mismo nivel, pasándose a denominar oferta
de restauración, oferta de entretenimiento, oferta deportiva,
oferta cultural, oferta lúdica y oferta de turismo activo.

Se permiten usos secundarios y compatibles. Se regula el
todo incluido, impidiendo sacar fuera de los establecimientos
bebidas y alimentos, incentivando así el gasto en la oferta
complementaria y obligando al establecimiento que ofrece todo
incluido a tener un plan de calidad específico. Se les otorga un
plazo de 5 años para realizar posibles mejoras, con posibles
incrementos de edificabilidad. Se les permite la creación de
nuevas clasificaciones de establecimientos de restauración y de
entretenimiento, incorporándose al término especialización a los
efectos de diferenciar y diversificar la oferta.

Se regulan muchas actividades turísticas complementarias,
no reguladas anteriormente, tales como el turismo activo,
centros turísticos lúdico-deportivos, culturales y de recreo. Se
incorporan a la clasificación de los establecimientos de
entretenimiento el concepto club de playa. Se regula una
coordinación interadministrativa con el objeto de controlar y
erradicar la oferta ilegal. Se crea la ventanilla única. Se permite
la existencia de un explotador diferente al principal para las
entidades secundarias o compatibles. Se insta a las diferentes
administraciones a establecer beneficios fiscales a dicha oferta
complementaria. Se incorpora el concepto de población flotante
para incentivar la inversión.

En resumen, no ha habido ninguna otra norma turística en
décadas que se centre tanto y que establezca verdaderas ventajas
para la oferta complementaria como este proyecto de ley de
turismo de las Islas Baleares.

Muchas gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 3880/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acords en relació amb el pla d'actuació
de neteja i condicionament de torrents.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número dotze, RGE núm. 3880/12, relativa a
acords en relació al Pla d’actuació de neteja i condicionament
de torrents 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. Sr.
Conseller, la neteja i el condicionament dels torrents és una
prioritat i una necessitat per a les nostres illes, això crec que no
ho posa en dubte ningú des de fa molts d’anys. Dins aquest
marc s’han signat distints convenis amb el Govern de l’Estat.
Me referiré al conveni non nato de l’any 2011.
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L’any 2011 els pressuposts generals de l’Estat varen
preveure una partida de 5,8 milions d’euros que havia de donar
suport a un conveni signat amb la comunitat autònoma de les
Illes Balears per cobrir el Pla d’actuació de neteja i
condicionament de torrents. El Govern Zapatero va prometre
que el conveni se signaria, però es va passar tot l’any 2011
demanant tràmits i papers per retardar aquesta signatura.
Permeti’m que li posi un exemple.

Dia 16 de desembre de l’any 2011, en aquells moments
l’encara director general de Recursos Hídrics del ministeri,
enviava al seu homònim de la comunitat autònoma un e-mail
que deia: “entendemos que nos están pidiendo detallar la
aportación económica a la comunidad de Baleares en el marco
de este convenio -tema important. Si os parece bien, hablamos
el lunes para concretarla y enviarla”. Quina sorpresa, aquell
dilluns era el dia del debat d’investidura del Sr. Rajoy i el
director general devia preveure previsiblement que no seria
director general o que pocs dies li faltaven.

Quina és la conseqüència d’aquesta actitud dilatòria?, que el
conveni de colAlaboració per finançar aquestes actuacions l’any
2011 no es va arribar a signar. Sr. Conseller, ens pot explicar si
amb la visita que el president Sr. Bauzá i vostè varen fer al
Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient fa unes poques
setmanes, han aconseguit recuperar aquesta inversió que la
comunitat autònoma de les Illes Balears va perdre per l’actitud
de deslleialtat institucional del Govern del PSOE cap a aquesta
comunitat?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Agricultura, Medi Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament
convé fer un poc de memòria. Nosaltres devers el mes de
setembre vàrem tenir una reunió amb el secretari d’Estat Josep
Puxeu, ens va fer una visita i ens va dir que l’única manera que
tenia de donar-nos una mà era mitjançant una partida que hi
havia per a neteja de torrents en el seu ministeri. Concretament
eren 5.800.000 euros que hi havia teòricament dins una partida
allà consignats.

En base a això ens va dir que abans de 31 de desembre
hauríem d’haver presentat un pla i haver fet tot un seguit
d’actuacions. Nosaltres posàrem fil a l’agulla, vàrem posar tots
els efectius tant d’ABAQUA, com els de la Direcció General de
Recursos Hídrics perquè comencin a fer els projectes i tirassin
endavant aquestes actuacions. De fet, vàrem fer un poc més de
4 milions d’euros en actuacions, que suposen unes 29
actuacions a torrents de Mallorca, que ja n’hem parlat altres
vegades en aquesta cambra.

Bé, la sorpresa ve quan començam a trobar que ens donen
llargues, “ara ho mirarem, ara no ho tenim bé” i començam a
passar i comença el procés electoral a Madrid i canvi de
Govern. La gran sorpresa ve quan amb el nou equip de govern,
el nou secretari d’Estat de medi ambient, li demanam com està

el nostre conveni i ens diuen que d’això no hi ha res i que, de
fet, la partida pressupostària havia desaparegut a Madrid. Ens
preocupa molt, començam unes negociacions i aquestes
negociacions acaben dia 16 de maig amb la visita del president
José Ramón Bauzá i jo mateix amb el ministre Arias Cañete,
posam damunt la taula aquesta situació que no podem mantenir.
És a dir, nosaltres hem fet unes actuacions i no ens poden
enganar com a “xinos” que és el que varen fer.

En aquest cas, el president José Ramón Bauzá li demana al
Sr. Arias Cañete que es faci càrrec d’aquesta partida. I
s’aconsegueix recuperar aquells 4 milions d’euros, 2 dins el
pressupost d’enguany i 2 dins el pressupost de l’any que ve.
Així és com tenim la situació del famós conveni de torrents, que
jo crec que ens varen deixar totalment tirats per part de
l’anterior Govern de l’Estat d’Espanya.

Moltes gràcies.

I.13) Pregunta RGE núm. 3887/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei de
caça i pesca fluvial.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 13 RGE núm. 3887/12, relativa a
modificació de la Llei de caça i pesca fluvial i la formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. FULLANA I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Molt bon
dia a tots. L’activitat cinegètica a les Illes Balears compta amb
una llarga tradició, una afició ben viva i arrelada amb
nombrosos practicants a totes les illes, que demostren un gran
interès per tot allò que significa i aporta el món de la caça. 

Des del nostre grup hem seguit les iniciatives que promou el
Govern a través de la conselleria que dirigeix el Sr. Company,
per concretar el nou marc normatiu de la Llei balear de caça i
pesca fluvial. Des de Menorca volem destacar que la reforma de
l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007, va incorporar l’atribució
de les competències en aquesta matèria als consells insulars.
Ens consta la preocupació que ha demostrat la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori per deixar resolta amb
la màxima rapidesa possible, la modificació i adequació de la
llei en el nou marc competencial assignat a les institucions
insulars.

En aquest cas ha estat el Consell de Mallorca el que ha
proposat el camí de la necessària revisió i actualització de la
Llei de caça i pesca fluvial de Balears. Volem conèixer quines
són les passes que ja s’han donat, quins són els criteris que
aplica la conselleria i, sobretot, de quina forma els consells
insulars de Menorca, Eivissa i Formentera hi participen
activament i són consultats en tot aquest procés.
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Un altre aspecte molt rellevant es refereix a la implantació
de l’examen del caçador. Volem saber si aquest examen també
serà regulat i s’aplicarà a les nostres illes. Per tant, Sr.
Conseller, quins són els objectius de la modificació de la Llei
balear de caça i pesca fluvial que coordina la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori amb tots els consells
insulars?

Gràcies, Sr. President.

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. Sra. Diputada, la Llei 6/2006,
de 12 d’abril, balear de caça i pesca fluvial, va ser aprovada
precisament l’any 2006 abans de l’atribució de les competències
en la matèria als consells insulars, que vull recordar que es va
fer també a través de la Llei Orgànica 1/2007 de dia 28 de
febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears.

Per tant ara ens trobam que hem de fer una revisió, creim, de
tota una sèrie d’articles. Un primer objectiu d’aquesta revisió
dels articles de la llei és adaptar els continguts a les
circumstàncies competencials vigents actualment, que han
vengut posteriorment a la llei pròpiament de caça, i això es fa a
partir del Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre el traspàs
als consells insulars de les funcions. Hem de recordar que
nosaltres tenim la capacitat normativa com a govern, però qui
té la capacitat executiva en tots aquests casos són els consells
insulars perquè hi ha les transferències fetes. 

El Consell de Mallorca efectivament ha proposat aquesta
revisió, que afectaria en principi a una trentena d’articles de la
llei amb matisacions i canvis que no són tampoc gaire
substancials en molts de casos en funció de les seves
competències, cercant simplificacions administratives i millores
de contingut per l’experiència ja diària en la matèria de gestió,
és a dir, que després de passats uns anys hi ha tota una
experiència que també marca un poc el camí en les
modificacions. 

Alguna de les coses que feim: es crea la figura del caçador
acompanyant, per exemple els alAlots de 8 a 14 anys sense armes
de foc, es regula com han d’anar; s’obliga també els caçadors a
conèixer la qualificació legal dels terrenys on cacen;
s’incrementa l’extensió mínima per a nous vedats: 50 hectàrees
a Mallorca per a particulars i 20 hectàrees a les altres illes, o
100 hectàrees a Mallorca per a agrupacions de propietaris i 50
hectàrees a les altres illes; per exemple es creen reserves on no
es pot caçar, són les parcelAles d’hortalisses i fruits, que es creen
les zones de seguretat, lògicament per evitar que les
perdigonades espenyin els productes, les fruites, melons,
síndries, etc., que això passa molt sovint quan es cacen perdius;
s’incrementen les sancions de caça, s’habiten els consells per
establir un sistema de retirada de punts similar al carnet de
conduir, etc. I un altre punt important a què vostè ha fet
referència, també, és millorar la redacció de la llei en les
disposicions que facin possible l’examen dels caçadors, cosa

que no ha estat possible ara a causa precisament del redactat
actual.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 3882/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a reagrupació dels serveis administratius
a l'edifici de l'EBAP.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE 3882/12, relativa a reagrupació
dels serveis administratius a l’edifici de l’EBAP, 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 diputades, senyors
diputats, mitjançant el Decret 10/2011 del president del Govern
de les Illes Balears es va determinar la composició del nou
govern i de la seva estructura, de l’estructura de l’administració
de la comunitat autònoma, amb una reducció important dels
seus membres. En aquest sentit i en aquesta línia el Decret
12/2011, també del president del Govern, estableix les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les noves
conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma, i en
aquest sentit a la Conselleria d’Administracions Públiques, de
la qual vostè, Sr. Gornés, és titular, li ha tocat haver de gestionar
tota una sèrie de competències que estaven gestionades en altres
conselleries, i per tant vostè ha hagut de fer un esforç important.

Són també importants els esforços que s’estan duent a terme
en aquelles polítiques d’estalvi per tal de redistribuir la nostra
administració pública, reorganitzar la nostra administració
pública. Ja anteriorment li vaig fer preguntes relatives al nou pla
de recursos humans que ha fet la seva conselleria, i on s’ha fet
una reorganització, però també s’estan fent esforços molt
importants a determinades entitats o a determinades institucions
públiques com és l’EBAP.

En aquest sentit, i en aplicació de l’acord del Consell de
Govern de dia 23 de setembre de 2011, al qual s’adopten
mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió
de treballadors interins i personal laboral temporal, veim com
s’ha fet un estalvi important de 14 llocs de feina, i també la
figura del gerent ha estat suprimida d’aquesta institució de
l’EBAP, amb la qual cosa veim com són uns 15 llocs de treball
que s’han estalviat.

A més a més també s’ha fet un important estalvi en tema
de..., en fi, instalAlacions i infraestructures, i ens agradaria saber
si ens pot explicat i ens pot quantificar quin estalvi econòmic ha
previst la seva conselleria per part d’aquest departament i quin
serà aquest estalvi concretament pel que significa l’EBAP.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, primer vull
saludar els estudiants d’història que ens acompanyen avui matí.

Idò, miri, Sr. Diputat, la reestructuració del Govern ha
suposat un considerable increment dels mitjans personals i
materials que gestiona la Conselleria d’Administracions
Públiques, com vostè ha dit; fins al moment s’han pogut agrupar
físicament en un mateix lloc dos departaments que anteriorment
estaven ubicats en el mateix nombre de locals separats. M’estic
referint a l’antiga direcció general de Qualitat, que estava
adscrita a la Conselleria de Presidència, i que actualment està
configurada com a departament de Qualitat dels Serveis a la
Direcció General de Funció Pública; i també a l’antiga direcció
general d’Obres Públiques, que avui en dia depèn de la Direcció
General de Patrimoni i Obres Públiques. El primer servei es
prestava a l’edifici Palau Reial 14, i el segon al carrer Miquel
Santandreu.

El trasllat de tot aquest personal i dels mitjans a les
instalAlacions de l’EBAP al polígon de Son Rossinyol comporta
un estalvi anual xifrat, en termes estrictament econòmics, en
gairebé 217.000 euros; les despeses que s’han suprimit van des
dels 53.000 euros anuals en concepte de seguretat en el local de
Miquel Santandreu, fins als 84.000 del lloguer que es pagava a
l’altre immoble. Aquesta mesura, en la qual destaca la
colAlaboració de la mateixa Escola Balear d’Administracions
Públiques per racionalitzar les seves instalAlacions, també ens
facilita la gestió del personal adscrit a la nostra conselleria
mitjançant els mecanismes ja implantats a l’EBAP, i de qualque
manera aquest és un exemple més dels esforços que fan la
nostra conselleria i el Govern per tal de racionalitzar la despesa.

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 3886/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions per millorar el
paper de les Illes Balears a la Unió Europea.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE 3886/12, relativa a actuacions per
millorar el paper de les Illes Balears a la Unió Europea, que
formula el diputat Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. El Partido Popular se ha caracterizado
siempre por su vocación europeísta, creyendo siempre en el
proyecto europeo. El Partido Popular de las Illes Balears
concurrió a las últimas elecciones con un programa específico
para residentes europeos. 

En esta comunidad lamentablemente hemos pasado la última
legislatura en una auténtica caída libre en el espacio europeo,
sin interés, nula eficacia, poca capacidad de influencia y mucho
despilfarro. Aquí también tuvieron su pequeña fiesta, su fiesta
europea, dejándonos a la cola de comparaciones, eso sí, con
Europa.

El actual govern tiene un claro compromiso europeo. Su
actividad en temas europeos que afecten a nuestra comunidad ha
sido intensa y muy fructífera, con implicación personal del
presidente Bauzá defendiendo los intereses de los ciudadanos de
las Islas, nuestra competitividad, para que nuestros ciudadanos
y empresarios tengan las mismas oportunidades que los de otras
regiones europeas. El Govern lidera un debate sobre la
insularidad, sus consecuencias negativas y su necesario
reconocimiento específico basado en el Tratado de Lisboa,
proponiendo crear el grupo interregional de islas europeas o con
el recientemente presentado decálogo de insularidad.

La Conselleria de Presidencia, entre otras funciones, se
encarga de coordinar las temáticas europeas, poniendo en
marcha hace nada la Comisión interdepartamental de acción
exterior que coordina el propio govern. Así, la Dirección
General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior y el
Centro Balears Europa trabajan para acercar Europa a los
ciudadanos de nuestra comunidad. Por ello, Sr. Conseller de
Presidencia, ¿qué actuaciones lleva a cabo la Conselleria de
Presidencia para mejorar el papel de las Illes Balears en la
Unión Europea?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
Sr. Diputado, mire, desde principios de esta legislatura nuestro
objetivo ha sido mejorar nuestra ascendencia en Europa y para
que la Unión Europea sea consciente y compense las
desventajas que supone la insularidad. A día de hoy seguimos
trabajando estrechamente con el Gobierno de España y
reforzamos nuestra presencia tanto en el Comité de las Regiones
como en la eurorregión y en aquellos lobbys de presión que nos
interesen. 

Los resultados a día de hoy son satisfactorios y, lo más
importante, todas las políticas que llevamos a cabo se rigen por
el principio de máxima austeridad. Con ello quiero decir que
tenemos claro el papel que queremos jugar en Europa sin
necesidad de recurrir a las prácticas habituales de la anterior
legislatura. Como muestra puedo decirle que se hicieron algunos
contratos, de los cuales le voy a poner algún ejemplo. Se
adjudicó una campaña publicitaria de exposición La mar de
llengües por 34.000 euros; se adjudicaron a una empresa para
elaborar el plan estratégico de política exterior del Govern de
les Illes Balears por 29.000 euros; es decir, que las políticas que
se aplicaban no eran las que salían de las urnas, sino las que
decía esta empresa. También se adjudicaron a una empresa para
desarrollar los actos del Día de Europa en las Islas Baleares,
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58.000 euros; nosotros hace poco lo hicimos con personal
funcionario, fue un día muy digno y nos costó cero euros. Se
contrataron unos expositores para unos puntos de información
europea, 34.000 euros; contratación de asesoría jurídica en el
marco de la directiva europea de unos servicios destinados a los
ayuntamientos, 58.000 euros; encuestas de opinión de los
ciudadanos sobre la Unión Europea, 3.480 euros... En fin, i un
largo etcétera de contrataciones externas sin ton ni son. 

Pero hay una que se lleva la palma de la extravagancia: la
celebración del Día de las Islas Baleares, ni más ni menos que
202.000 euros. 

(Remor de veus)

Se fletó un avión y además se pagó el alojamiento de 140
personas en los distintos hoteles de Bruselas. El resultado fue
tan pobre que podríamos decir que conseguimos que unos
cuantos ciudadanos de la Unión Europea, de Bruselas, perdón,
conocieran de primera mano el correfoc i els balls de dimonis.

Quiero decir con esto, Sr. Diputado, que probablemente si
los anteriores gobernantes hubieran sido más cuidadosos con la
utilización de los recursos públicos, probablemente hoy en día
este gobierno no tendría que adoptar algunas de las medidas que
están adoptando.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 3888/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actes de violència contra
les principals autoritats de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE 3888/12, relativa a actes de
violència contra les principals autoritats de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que formula la diputada Sra.
Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, dia 15 de
maig Manacor va ser l’escenari d’atacs violents contra el
president del Govern, el president del Parlament i altres
membres del Govern, que varen ocasionar ferides importants a
funcionaris públics: piles, monedes, bolles de ferro, llengües de
porc, insults, agressions... És el resum d’uns fets que dia 17 de
maig es varen reproduir a Inca, divendres dia 18 a Sa Pobla,
diumenge a Esporles, dimarts passat a Pollença i a Santa
Margalida, dijous a Artà i ahir mateix a Bunyola.

Fa també una setmana que mentre fèiem l’habitual sessió
plenària el despatx del conseller d’Educació era violat per un
grup de joves que varen agredir i tirar en terra la seva cap de
gabinet.

Aquest grup de radicals totalitaris no només té un
comportament molt agressiu, sinó que a més, en una mostra de
maquiavelAlisme, pretenen transformar les víctimes en
culpables. Qui és atacat resulta que és culpable, i el que ataca és
víctima. Realment maquiavèlAlic. 

Aquests fets necessiten ser condemnats amb una rotunditat
que no s’està fent, i necessiten aquesta condemna perquè no
hauríem d’arribar a penedir-nos d’haver donat ales amb certes
declaracions molt desafortunades a una espiral de violència
perillosa. Però, sobretot, perquè no es pot permetre que ens
habituem a aquests fets com si fossin normals, que ens avesem
a conviure entre la violència, que és el que volen. 

Per això jo apel a la necessitat que hi hagi un canvi
d’actitud, i que en segons quines declaracions confuses i
equivocades hi hagi un canvi radical, un canvi radical que
contribueixi al fet que qualsevol partit polític pugui fer la seva
feina diària i rutinària amb respecte i amb normalitat, sense cap
tipus de violència.

Per això, Sr. Conseller, m’agradaria conèixer quina és la
seva valoració.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada,
lamentablemente las últimas semanas se han caracterizado por
una serie de actos de violencia en contra de algunos miembros
del Govern y por la ocupación del despacho del consejero de
Educación. 

Si algo caracteriza a este gobierno, Sra. Diputada, es el
respeto escrupuloso al mandato constitucional, entre los que se
encuentran la libertad de expresión y la libertad de reunión. En
ese sentido condenamos y rechazamos cualquier acto que
impida la libre aplicación de nuestras reglas democráticas. Por
ello condenamos y rechazamos el comportamiento de una
minoría antidemocrática que mediante la violencia está
intentando que este gobierno pueda aplicar su programa y su
acción de gobierno, y son unas medidas que estaban
perfectamente contempladas en un programa electoral y
avaladas por la mayoría inmensa de los ciudadanos de estas
islas, es decir, lo que están intentando es que pervirtamos uno
de los ejes esenciales de la democracia, es decir, que no
cumplamos con el mandato de la ciudadanía.
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En ese sentido lamentamos profundamente que todos estos
actos no hayan sido condenados de una forma firme y
contundente por los partidos de la oposición. Una vez más no
han estado a la altura de las circunstancias, no han sido ni
neutrales ni objetivos, sino que han sido equidistantes, han
intentado justificar lo injustificable, y además están jugando a
la falacia del punto intermedio.

No es de recibo, Sra. Diputada, que un diputado y la líder
del partido mayoritario de esta cámara del PSOE digan que este
gobierno está ejerciendo una violencia legal en temas
lingüísticos; esto me recuerda otras épocas de nuestra historia.
Yo les pediría a los representantes y a los miembros de la
oposición que hagan un ejercicio de responsabilidad y que
condenen sin ningún tipo de ambigüedades la violencia. Yo
tengo que decirle que como consejero de Presidencia y como
ciudadano de estas islas siento una profunda vergüenza de la
imagen que estamos dando a los ciudadanos de esta tierra y al
resto de la ciudadanía española.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments)

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Senyor... Senyor president del Govern, deman un torn
d’alAlusions en referència a l’article 75.1 del Reglament i 75.3
per alAlusions clares a la meva persona com a portaveu del Grup
Socialista i a l’honor del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Hi ha alAlusions clares del conseller de Presidència.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Armengol, ha estat alAludida...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Clarament, i crec que tenc dret a...

EL SR. PRESIDENT:

Ha estat alAludida, però...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

...un torn d’alAlusions, Sr. President, en base al Reglament de la
mateixa cambra.

EL SR. PRESIDENT:

Volia dir esmentada, més que alAludida, ha estat un
comentari...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

M’han alAludit clarament i a més m’han alAludit dient que
nosaltres donam suport a actes de violència, i això no ho podem
permetre com a partit democràtic que té una llarga trajectòria...

(Remor de veus)

...de lluita per la democràcia i en contra de la violència.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja quasi l’ha emprat, el torn. Bé, li don un minut.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller de Presidència, de
cap manera no permetrem, aquest grup parlamentari Socialista,
que ens acusi de defensar cap acte de violència. Nosaltres tenim
una llarga història democràtica, de lluita contra la violència i a
favor de la democràcia. Mai no consentirem que ens mescli. Són
vostès, a qui interessa parlar dels violents; a nosaltres ens
interessa condemnar la violència.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor...

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Per què avui no han volgut pactar una declaració
institucional en contra de la violència?

(Remor de veus)

Son vostès que ho hauran d’explicar, i no callaran..., i no
callaran al Grup Parlamentari Socialista denunciant la política
del Govern de les Illes Balears en contra dels més dèbils. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

(Aldarull)

Sí, Sr. Conseller, per què em demana la paraula?
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, yo en ningún
momento he dicho que ustedes respalden los actos de
violencia...

EL SR. PRESIDENT:

No, señor..., señor conseller...

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

Lo que sí he dicho..., lo que sí le he dicho...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller...

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

Lo que sí he dicho es que usted está...

EL SR. PRESIDENT:

Señor conseller... No, le he preguntado por qué me pide la
palabra.

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

Porque quiero replicar a la Sra. Armengol, porque hace unas
manifestaciones...

(Remor de veus)

...contrarias a mi intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Pues no le puedo dar la palabra.

(Continua la remor de veus)

No le puedo dar la palabra.

I.17) Pregunta RGE núm. 3876/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a deute
del Govern de l'Estat.

Pregunta número 17, RGE 3876/12, relativa a deute del
Govern de l’Estat, que formula el Sr. Gabriel Barceló i Milta,
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot he de dir que violència
verbal és anomenar còmplices dels feixistes a grups
parlamentaris que són en aquesta sala. Això és violència verbal.

(Aplaudiments)

I una vergonya, sí senyor. 

Sr. Bauzá, l’Estat entre 2009, 2010 i 2011 ens deu 860
milions d’euros, 240 milions del fons de competitivitat, conveni
ferroviari, conveni de turisme Platja de Palma, inversions
estatutàries en turisme, innovació, infraestructures i medi
ambient. I a això s’hi han d’afegir les inversions estatutàries del
2012, ni tan sols previstes en el pressupost de l’Estat del 2012.

Com pensa el President del Govern reclamar aquestes
quantitats a l’Estat?

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, Sr. Barceló.
Miri, li ho tornaré a dir una altra vegada per a la seva
tranquilAlitat. Aquest govern i aquest president reclamaran on
faci falta tot allò que es deu a aquesta comunitat. De fet, ja
estam fent feina en això. Primer reclamant els 333 milions
d’euros com avançament del conveni de carreteres que es va
anulAlar i que després el Partit Socialista va interposar una
resolució, finalment declarada nulAla pels tribunals.

Seguim fent feina en els 200 milions d’euros derivats de la
disposició transitòria novena de l’Estatut d’Autonomia, que li
vull recordar que el govern anterior, el govern dels seus socis,
del Partit Socialista va reconèixer a Catalunya i expressament
no ho va fer a les Illes Balears.

També estam fent feina en els milions d’euros que també en
aquest cas a nivell ferroviari, vostès varen gastar sense un
conveni explícit on es reconegués el finançament i amb això
també hi estam fent feina.

Per tant, aquest govern pensa reclamar tot això i el que faci
falta a les diferents institucions perquè és la nostra
responsabilitat.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies. Sr. President, tot això sona a parlar, parlar, ... el
Sr. Aguiló deia textualment, “continuam tenint converses per
veure què podem fer” i va un poc en la mateixa línia del que
vostè ha dit. La realitat és que vostès varen anar al Consell de
Política Fiscal i Financera entregats. Hi van anar entregats, Van
d’escolanets del Sr. Rajoy i l’únic que volen fer és ser els
alumnes més aplicats a l’hora d’aplicar les retallades que els
imposen des de Madrid, des del Govern del Sr. Rajoy.

La veritat és que no fa en absolut la impressió que defensi
els interessos de les Illes Balears, perquè si fos així, en el
Consell de Política Fiscal i Financera hagués aconseguit per
exemple, el reconeixement del deute que va aconseguir
Catalunya amb 211 milions d’euros i que aniran dins el Pla
d’equilibri de Catalunya. En canvi vostès a Balears no han estat
capaços d’aconseguir una cosa similar.

I això ens està costant molt, Sr. Bauzá, ens està constant
molt als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, perquè
només amb els 240 milions d’euros del fons de competitivitat
que vostès no són capaços, que el Govern socialista anterior no
va pagar, mal fet, però tampoc el Govern del Sr. Rajoy, perquè
només amb aquests doblers, ja no parl de la resta, no hauríem de
tancar hospitals, no hauríem de retallar els horaris dels centres
de salut, no hauríem d’eliminar programes educatius, no
hauríem d’apujar les ràtios d’alumnes per aula, no hauríem de
llevar professors i no hauríem de tancar el Consell de la
Joventut. Només si l’Estat ens pagàs allò que ens deu, Sr.
Bauzá.

Mentrestant el Govern espanyol sí que té doblers per a
Bankia, però no per als seus compromisos amb les Illes Balears
-insistesc-, ens costen molt cars a les Illes Balears per la seva
actitud “entreguista” davant Madrid.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sr. Barceló.
Miri, Sr. Barceló, em sorprèn que vostè reclami amb aquesta
vehemència allò que no va reclamar a l’anterior govern amb la
mateixa vehemència, que no li ho varen concedir precisament.
Li vull dir també que a Catalunya no li han reconegut les
inversions estatutàries, ho dic per a la seva informació perquè
no sé qui l’informa.

Aquí hi ha dues maneres de fer feina. Fer feina seriosament
per intentar solucionar aquesta situació de crisi o bé fer una
feina pensant únicament en els titulars. Miri, l’autonomia
comença per un mateix, l’autonomia és no dependre de
l’exterior, l’autonomia és gestionar els propis recursos.
L’autonomia no és viure per damunt de les seves possibilitats.
L’autonomia no és tirar de la targeta de crèdit. L’autonomia és
ser internament sostenibles en matèria econòmica.

Per això mateix jo li vull dir que aquest govern ha reclamat
al Govern de l’Estat que nomeni representants a la Comissió
Mixta d’Hisenda, que és la que precisament ha de negociar les
inversions estatutàries. També ha demanat el nomenament de
representants a la comissió de seguiment de diferents convenis,
precisament per discutir i debatre les inversions, com és el cas
del conveni ferroviari. Precisament i al mateix temps el que hem
de fer nosaltres és ajustar ingressos i despeses. Però també allò
que vostè hauria d’explicar és què faria per tenir totes aquestes
inversions i explicar com pensaven pagar tot allò que varen
deixar a deure l’anterior legislatura?

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4187/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a incompatibilitat del Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18 RGE núm. 4187/12, presentada en
substitució de la pregunta RGE núm. 3891/12, relativa a
incompatibilitats del Sr. President i que formula la diputada Sra.
Francina 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, vostè
fa dies que és d’actualitat no només per les seves males
polítiques, sinó també per la seva compatibilitat en les seves
activitats privades. Compatibilitat que ha generat molts dubtes
a la nostra ciutadania, dubtes sobre la seva dedicació a l’activitat
pública i a l’activitat privada, dubtes que vostè s’ha negat a
aclarir.

El Grup Parlamentari Socialista fa gairebé un mes va
registrar en el Govern un escrit que ha d’anar a Consell de
Govern demanant sobre la seva compatibilitat. Vostès no han
contestat i en castellà diuen que el que calla, otorga.

Jo li deman, per què ha ocultat informació sobre les seves
activitats privades que comptabilitza amb la tasca de president
de Govern de les Illes Balears?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.
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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. Primer de tot vull reiterar, una vegada més, que no
he incorregut en cap causa d’incompatibilitat, ni com a diputat,
ni com a president. Exerceix els dos càrrecs amb dedicació
absoluta i exclusiva, exceptuant allò que fa referència a la meva
condició com a president del Partit Popular de les Illes Balears
i a les activitats corresponents a allò que és l’administració del
patrimoni tan personal com familiar, ambdós supòsits permesos
per la llei.

No hi ha, ni hi ha hagut cap voluntat d’ocultar absolutament
res. De fet, si vostès disposen d’una informació és perquè
aquesta informació és pública, a la qual poden tenir accés tots
els ciutadans simplement amb una consulta en els registres
públics. Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, vostè es va presentar a
les eleccions amb una carta de compromisos ètics del Partit
Popular que va fer signar a tothom i que prohibia ostentar
càrrecs d’administrador de cap societat mercantil. Vostè, segons
la llei, segons el Registre Mercantil, ha estat administrador de
dues empreses, fins dia 3 de maig de 2012 de la famosa vinoteca
El Divino i fins dia 30 d’abril del 2012 de l’empresa Bauser, de
la qual ha dimitit i ha posat com a administradora la seva dona.
Per tant, vostè ha incomplert el codi ètic que va demanar que
signessin tots els càrrecs del Partit Popular. Però no només el
codi ètic. Vostè ara m’acaba de dir que no ha incorregut en cap
causa d’incompatibilitat. La llei li prohibeix expressament haver
administrat dues empreses privades, alhora que ser president del
Govern. Vostè també ha incomplert la llei. Ha amagat aquesta
informació a la seva declaració d’activitats i béns. I si no és així,
ens digui per què no les vol mostrar a l’oposició, cosa que ha
estat demanada tant al Parlament com al Govern.

Digui’m també per què si no era incompatible amb
l’activitat d’aquestes empreses ha fet aquests canvis en el
Registre Mercantil fa quinze dies, Sr. President del Govern i ja
fa un any que éspresident. Digui’m també per què des del Partit
Popular consideraven que ser membre d’un Consell de Govern
i ser titular d’una oficina de farmàcia era incompatible i vostè,
Sr. Bauzá, és membre del Consell de Govern i titular d’una
oficina de farmàcia. Per què vostè no és incompatible?

I el que tal vegada és més fort, hi ha una denúncia contra
vostè per haver contractat el Sr. Borja Rupérez com a gerent
d’IB3 per tapar un deute de la seva vinoteca. Digui’m, és vostè
amic del Sr. Rupérez? Per què el va contractar i per què el va
cessar d’IB3?

Són moltes preguntes enlaire. Queda clar, Sr. President,
vostè ha mentit als ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Miri, tal com vaig exposar a un comunicat dia 30
d’abril, li ho tornaré a repetir. Pel que fa referència a la societat
que explota la vinoteca, vaig renunciar al càrrec d’administrador
dia 9 de juliol de l’any 2011, en junta general extraordinària i
universal de socis, celebrada amb anterioritat a la realització de
la meva declaració, a efectes de possibles incompatibilitats
davant del Parlament. Qüestió diferent és l’elevació a públic de
la meva renúncia i presentació en el Registre Mercantil, cosa
que ja feia referència a mi perquè ho ha de fer el nou
administrador.

En relació a la societat Bauser, societat creada l’any 2001,
complementària a la meva professió com a farmacèutic, societat
gradualment inactiva i de fet, els anys 2010 i 2011 no va tenir
cap tipus d’activitat comercial, simple administració del
patrimoni personal, expressament permès a diputats i al
president per llei; en conseqüència, exclosa de la declaració
d’activitats.

Per tant, cap referència s’havia de fer respecte de tals
societats a la declaració davant del Parlament, a efectes de
l’examen de possibles incompatibilitats. 

És curiós també que vostès se n’adonin i qüestionin la meva
possible incompatibilitat en el tema farmacèutic, deu mesos
després de la meva presa de possessió. Aquesta, Sra. Armengol,
és l’única realitat dels fets i per això ho dic davant d’aquesta
cambra parlamentària.

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Moltes gràcies, Sr.
President.

(Aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 3687/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en la
gestió de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 3687/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
del Govern en la gestió de l’ens públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Cosme Bonet.
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EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller de Presidència, avui intentarem parlar de futur, perquè
aquest és el tema que preocupa, el futur de la radiotelevisió
pública de les Illes Balears. Després d’un any de gestió i
anuncis contradictoris que hem pogut sentir dels diferents
responsables del Govern del Partit Popular, un any en què hem
pogut comprovar quina és la forma de gestionar a la
radiotelevisió pública per part del PP. Però no és d’això que
volem parlar avui.

Avui plantejarem interrogants sobre el futur de la
radiotelevisió pública IB3. Dirigirem preguntes al Govern, a qui
oferim avui la possibilitat d’explicar-se i esperam poder tenir un
debat sobre aquest futur, que no és només d’IB3, sinó -com
raonarem- també és el futur de tot un sector empresarial que
abans consideràvem emergent, el sector audiovisual. Esperam
que el Govern no ens torni dur de viatge al passat, com fa
habitualment. Un passat a què es refereix habitualment el
Govern i el partit que li dóna suport i que és cada vegada més
llunyà. Les decisions que ha pres aquest govern durant un any
ja són el passat recent i l’origen de la situació que avui ens
disposam a analitzar i plantejar.

No diré res de nou si afirm que aquest ha estat un any intens
per a IB3, han passat moltes coses. No se preocupin, no tornaré
al decret llei que va modificar la Llei d’IB3 per nomenar el
conseller com a director general, que ja massa n’hem parlat. No
em tornaré referir a al manca de diàleg que ens ha duit
l’anòmala situació de tenir un consell de direcció addicte i
submís al Govern, d’això ja en parlaran els tribunals en el seu
moment. Avui venim a parlar de fets més recents, fets que tant
el conseller de Presidència com el director general de l’ens
públic, varen evitar comentar i sobre els quals han evitat donar
resposta a les preguntes que hem pogut plantejar. Però no
respondre no és una opció, Sr. Conseller, no estan deixant sense
resposta aquest diputat, el grup que represent, els milers de
ciutadans que representam. Estan deixant sense resposta molta
més gent, els professionals que treballen a IB3 i que esperen
respostes, els periodistes, els sindicats que els representen, que
esperen respostes; les empreses proveïdores, productores
d’audiovisuals de la nostra comunitat autònoma que esperen
respostes; i finalment, els ciutadans que veuen amb estupefacció
i preocupació les notícies que apareixen sobre IB3. Tots esperen
respostes del seu govern.

Els fets que han duit a la necessitat que el Govern s’expliqui,
com deia abans, són recents, no són fruit de la confrontació
política ni del debat parlamentari. L’habitual evasiva de “se lo
inventa” no serveix com a resposta després dels fets del mes de
maig. Començam per la denúncia del Sindicat de Periodistes.
Ha entrat en el Registre d’aquest parlament, tots els grups, dia
11 de maig, cal recordar algunes de les afirmacions que fan: “la
pressió i la censura que s’exerceix sobre els treballadors, fa que
no puguin redactar les notícies tal i com ho farien des d’un punt
de vista professional”. Aquesta altra: “es veden talls de veu
d’irrefutable valor periodístic, es desaconsella treure-ho”. Diuen
també “percebem que la qualitat i el rigor dels informatius ha
baixat considerablement”. I per acabar, un nou exemple, “al
nostre parer, l’informatiu s’aproxima més a un calaix de sastre,
a un magazín i no a un informatiu seriós, rigorós i contrastat”.
Ja no són afirmacions d’un partit polític.

Un govern seriós pens que hauria de prendre la iniciativa,
concertar una cita amb els representants dels periodistes d’IB3
i escoltar de primera mà les denúncies que feien, reconeixent
allò que el mateix Sindicat de Periodistes ens recordava a un
comunicat de fa tres o quatre dies. L’SPIB és l’únic sindicat de
periodistes de les Illes Balears, l’únic i també l’únic
representant dels treballadors d’informatius d’IB3, a través del
comitè d’empresa de CVM. No se’ls pot negar la legitimitat. Un
govern seriós no negaria la capacitat d’interlocució a l’únic
sindicat capaç de representar legítimament els periodistes, els
professionals que treballen a IB3.

Vostès han pres el camí contrari, han decidit deslegitimar,
desacreditar el Sindicat de Periodistes i acusar-lo de participar
en una conjura, ridícul! S’han aferrat a un segon comunitat emès
per membres de la redacció de notícies de la televisió, que
demanen que la radiotelevisió pública no sigui notícia i
demanen al Parlament que estigui a l’alçada de les
circumstàncies, però què és estar a l’alçada de les
circumstàncies? Jo defens IB3, una IB3 creïble, respectable, de
qualitat, regida per criteris professionals. Una televisió i una
ràdio públiques de qualitat, professionals i lliures d’ingerències
polítiques, tal com mana la Llei d’IB3. No estan d’acord amb
això? La frase no és meva, novament és del Sindicat de
Periodistes.

La polèmica hi és, no es poden ignorar els fets, les denúncies
i les opinions. I front aquesta polèmica, esperam que ens doni
una opinió, no una pilotada fora. No se limiti a intentar
desacreditar el sindicat, menysprear l’oposició i que és al que
ens tenen acostumats. Prenguin cartes en l’assumpte i siguin
valents. Aclareixin si és cert que alguns càrrecs directius donen
indicacions sobre les informacions a emetre per IB3, per
minimitzar les crítiques al Govern i al Partit Popular. I avui
tenen l’oportunitat d’explicar-se, no la perdin negant
l’evidència.

Però no acaba aquí, encara ens hem de referir a un tercer
comunitat sobre aquesta polèmica. I pens que tres comunitats
demostren que alguna cosa passa. Negar la realitat no farà que
aquesta realitat canviï, només deixarà en evidència que qui la
nega, se veu incapaç de prendre cartes en aquest assumpte. El
24 de maig el comitè d’empresa de la ràdio i la televisió
demanen respecte per a les lleis vigents, promulgades pel
Parlament per unanimitat, gràcies que el govern anterior va
cedir a les demandes del Partit Popular i recorden alguns
aspectes de la llei, mitjans públics cohesionadors, plurals i de
servei a la societat balear, amb el català com a llengua
vehicular, amb un paper dinamitzador del sector audiovisual de
les Illes Balears.

Mirin, els treballadors d’IB3 en aquesta comunicat ens
assenyalen el camí del futur de l’audiovisual, del model de
mitjans de comunicació audiovisuals públics per a les nostres
illes. I encara més, ens introdueixen el segon aspecte que
voldria plantejar avui. Els comitès d’empresa -insisteix aquest
comunicat- que qualsevol canvi d’estructura s’ha d’ajustar a la
llei, garantir el manteniment del servei públic i el control públic
de la gestió, basant-se en principis de transparència i pluralitat.
Els treballadors d’IB3 diuen que volen formar part del debat
sobre el futur de la radiotelevisió pública de les Illes Balears. Jo
també li ho dic, l’altra meitat d’aquesta cambra, també vol
formar part del debat sobre el futur d’IB3. 
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Si vostès plantegen un canvi substancial en el model de
gestió d’IB3, plantegen un canvi radical en el model audiovisual
de les Illes Balears, model actualment regit per la llei votada per
unanimitat fa poc més d’un any. Aquesta és realment l’única via
per treure del pim-pam-pum polític, segons expressió del seu
comunicat de referència, l’única via és aquesta, la recerca del
consens. No optin per tant, per a l’opacitat i el silenci, no òptim
per amagar la realitat. Siguin transparents.

Fa gairebé 15 dies el director general d’IB3 deia en
comissió, “si encara no tenim un model definit, què voleu que
m’inventi. Podem parlar-ne en tenir definit el model”. Resulta
una resposta confusa, però el cert és que sobre l’entrada de
capital privat, tot és confusió des de fa mesos. El portaveu del
Govern el mes de gener afirmava a un mitjà de comunicació
que: no hay voluntad de cambiar el model de radiotelevisión
pública. En canvi, vostè mateix el 22 de febrer a la Comissió
d’Assumptes Institucionals deia “en cuanto al resto de
emisiones, -es refereix a tot, excepte els informatius-, si
conseguimos que entre capital privado, vamos a conseguir una
televisión con mayor dotación económica”, aspecte que posa en
dubte com veurem després i acabava dient: “donde el sector
privado tenga un recorrido importante”. Ens agradaria saber
què és “el recorrido importante”.

Més pistes, el vicepresident econòmic a principis de maig:
“la privatización de IB3 implicará que no reciba dinero del
Govern”, això sí, “cuando finalice el proceso de entrada de
capital privado”. Això també ens genera un altre dubte, com
optarà un operador privat a gestionar IB3 sense tenir uns
ingressos assegurats, que no vendran de publicitat com sap,
480.000 euros en el primer trimestre d’enguany. És una millora,
no ho negarem, però del tot insuficient per mantenir IB3 només
mitjançant ingressos de publicitat i sense cap ingrés públic.
Anam cap un model com el que el Partit Popular aplica a
Castella-Lleó? Gestió privada, però més del 90% del pressupost
ingressat per part de la comunitat autònoma. Això no seria
solucionar o deixar d’ingressar doblers públics a la televisió,
però sí seria cedir la gestió a una entitat privada.

Home, per no tenir pensat el model, donen moltes pistes els
diferents consellers que parlen. I generen molts dubtes perquè
de vegades aquestes pistes són contradictòries. Estan amb això
creant un neguit entre el sector audiovisual sobre el qual vostè
va afirmar, a la comissió que abans citàvem, “el sector tiene que
apoyarse en otros aspectos que no sólo es en el ente público”.
I amb aquesta filosofia duim el camí de fer desaparèixer el
sector.

El sector va confiar en vostè i en el Sr. Ruíz, bé que ens ho
va fer saber per justificar la imposició d’un polític al capdavant
de la direcció general, però avui el sector ja no confia en vostès,
entre d’altres coses perquè el Govern no és sincer, pensa canviar
el model de mitjans de comunicació audiovisuals públics a les
Illes Balears i ho intenta fer amb opacitat, ocultant les gestions
o el model almenys que tenen pensat a treballadors i a
empresaris. Aquest és un camí equivocat. Fent un esforç per
posar elements per al debat poden optar per tres models de
gestió: gestió directa, gestió indirecta, altres models de
colAlaboració públicoprivada. Amb la modificació de la Llei
general de comunicació audiovisual estatal vostès, el Partit
Popular, rompen amb el model establert a l’Estat des de 1980.
Aquesta llei els ofereix possibilitats de gestions diferents, que

són les que he esmentat abans. Però més s’entén que la gestió
indirecta permet alienar la titularitat del servei públic, i alienar
no és ja privatitzar o externalitzar gestió és una renúncia a la
titularitat pública, és transferir o traspassar algú la propietat o el
domini d’aquesta titularitat. Aquest model significaria, de fet,
la desaparició de la radiotelevisió pública com a servei públic.
Esper que no optin per aquí.

Podem compartir i compartim la necessitat de racionalitzar
el pressupost de la radiotelevisió pública, però no podem
permetre que decideixin prendre aquest camí sense cap tipus de
diàleg. La llei que vostès preparen a Madrid obre molts de
camins que creen, naturalment, incertesa en el sector. No citaré
cap de les acusacions que ha fet públiques una de les
associacions de productores de la nostra comunitat autònoma,
són acusacions molt greus que si no són certes han de tenir una
resposta contundent per part del Govern. Sí que em referiré a la
informació publicada per un diari, per l’edició d’un diari de
tirada nacional, que dóna per fet que hi ha hagut negociacions
entre representants del Govern i una gran empresa audiovisual
estatal que ja té relacions amb IB3.Aquesta informació és greu,
exigeix una resposta per part seva. Avui tenen oportunitat de
donar-la. Quantes menys explicacions donin més creixerà
l’ombra del dubte sobre la gestió que fa el Govern a IB3 i ara no
parlam del prestigi del mitjà, parlam de l’essència del model del
qual depenen no només els treballadors de l’ens públic sinó un
sector empresarial emergent que si acaba per desaparèixer
frustrarà també l’atractiu que puguin tenir les Illes per dur
produccions de cinema o de televisions externes perquè ja no
trobarà la xarxa professional que hi existia fins fa poc.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Bonet, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, és el darrer. Recentment un productor afirmava a un
mitjà de comunicació: “hi ha el perill que quedi en poca cosa el
sector audiovisual, el sector començava a estar professionalitzat
i s’ha hagut de desmantellar tot, el que ens arriba no és gaire
diàleg. El sector ha fet saber el seu malestar amb la gestió que
fa a IB3". 

I acabaré tornant a fer meva la preocupació dels comitès
d’empresa d’IB3 i IB3 Televisió, que ja hem esmentat abans,
“voces más o autorizadas desgranan diferentes posibilidades
que llenan de incertidumbre al sector y a los trabajadores,
amenazados por la posible irrupción de grupos mediáticos de
fuera y sin ataduras con el tejido empresarial balear”. Aquesta
és una inquietud que des del Grup Socialista compartim i la
compartim amb els treballadors, empresaris i ciutadans i per
això li hem plantejat avui aquesta interpelAlació, per donar-los
una oportunitat com a Govern que s’expliquin. Per tant, esperam
respostes, Sr. Conseller, no evasives.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado. He escuchado
muy atentamente su interpelación y realmente poco aporta a lo
que de usted ya se conoce con relación a IB3. Mi
comparecencia la voy a dividir en dos bloques, el primero va a
ser para explicar lo que he explicado en muchos momentos en
cuanto a la trayectoria nuestra en el ente público, y el segundo
bloque pues será en cuanto a los temas que usted hace alusión
de la entrada de capital privado y a la pluralidad, a la falta de
pluralidad del ente público.

Mire, todos los que estamos aquí presentes conocemos de
sobra cuál ha sido la postura del Partido Popular y la del Partido
Socialista a la hora de alcanzar acuerdos para designar a los
miembros del Consejo de dirección de IB3 y esta postura ha
sido de diálogo en el caso del Partido Popular, pero en el caso
del Partido Socialista ha primado la incapacidad y la falta de
voluntad para alcanzar un consenso en el nombramiento del
consejo de dirección y del director general. 

Desde el primer momento, y como corresponde a un
gobierno serio, iniciamos las negociaciones con grupos políticos
pensando siempre en el interés general, en la voluntad de pactar
con la oposición los miembros del consejo de administración,
del consejo de dirección y del nombramiento del director
general de un servicio público. No pusimos a nadie para ser
director, simplemente trasladamos la propuesta que había hecho
la mesa del sector audiovisual, y esa persona fue la que
habíamos propuesto, la cual no tenía, en un principio, ningún
tipo de relación con nosotros, además del resto de miembros del
consejo de dirección, que quedaban ocho miembros, ofrecimos
cuatro a la oposición. 

Es decir, que la voluntad de pactar creo que quedó más que
demostrada. Pero nada de ello ha servido y nada ha sido
suficiente. Durante todo el proceso negociador se dedicaron a
lanzar evasivas sin ningún tipo de justificación sobre la falta de
voluntad para llegar a un acuerdo. 

Después de todo este tiempo he visto como ha ido
aconteciendo todo, no me queda más que calificar su actitud de
irresponsable. Señores, nuestra responsabilidad es gobernar, no
podemos estar siempre negociando, más aún sin ningún gesto
por su parte que permita vislumbrar una mínima voluntad de
acuerdo ni el más mínimo interés por garantizar la prestación de
un servicio público de calidad, pero aún así hemos cumplido
con nuestro deber, garantizar el normal funcionamiento de un
servicio público porque creemos que es esencial para los
ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, porque creemos en
una radio y en una televisión públicas de calidad,
independientes y plurales y también porque creemos que es
necesario impulsar el sector audiovisual de nuestras islas.

Este govern ha trabajado desde el primer día por sacar
adelante un servicio público que se encontraba en estado crítico.
Hemos tratado por todos los medios de reanimar el enfermo y
lo estamos consiguiendo. Garantizar el funcionamiento del ente
público no ha sido nada fácil, puedo asegurárselo y
lamentablemente no hemos contado en ningún momento con su
colaboración, al contrario, han ido poniendo zancadillas día sí
y día también.

Mire, Sr. Diputado, usted me interpela ahora por una
situación creada por ustedes. Si la situación hubiera sido otra no
estaríamos ahora manteniendo este debate. Le digo esto porque
cuesta entender que el ente público ustedes nos lo cedieron con
un presupuesto de 60 millones de euros y con una deuda, ni más
ni menos, de 80 millones de euros. Es decir, una deuda superior
al presupuesto. De estos 80 millones de deuda, 55 eran
directamente a proveedores. Es decir, encargos de trabajo que
no tenían fondos para poder pagar. Gracias a las gestiones del
Partido Popular podrán, una parte importante, cobrar su deuda
el mes de junio a través del mecanismo extraordinario de pago.

Desde luego, llama la atención que usted se erija ahora en
firme defensor de un modelo que fracasó, un modelo con
delirios de televisión generalista, dispuesta a competir con las
cadenas nacionales, un modelo de televisión que no tenía
reparos en abonar 300.000 euros anuales por retransmitir dos
grandes premios de Fórmula 1, un modelo que no tenía en
cuenta para nada la audiencia y no dudaba en desembolsar casi
3 millones y medio de euros por temporada para ofrecer, y no en
exclusiva, los partidos de la liga de fútbol. Y precisamente me
sorprende que sea usted, el máximo responsable político de lo
que fue la Televisión de Mallorca, el modelo socialista de
televisión, que según unos criterios que sigue o que seguía, unos
criterios de endeudamiento peores que los del ente público, que
modificó la normativa para que sus comisarios políticos
tuvieran una alta indemnización al acabar su contrato, más un
largo etcétera de extravagantes decisiones. Es curioso que usted
intente ahora dar lecciones de lo que debe ser una radio y una
televisión pública.

Sr. Bonet, han sido ustedes los que nos han llevado a buscar
alternativas que hagan viable el mantenimiento de IB3 porque
realmente el modelo que ustedes nos legaron era totalmente
insostenible. No debería sorprenderle nuestra apuesta por la
entrada de capital privado, lo cual ocasionará una mayor
disponibilidad de recursos para su gestión y mantenimiento y
por ende menor necesidad de aportación de capital público.

Afortunadamente el nuevo marco legal nos permitirá
gestionar la televisión y la radio de varias formas, la primera, la
gestión directa, la que se lleva a cabo actualmente, vemos que
no es económicamente sostenible por el grave endeudamiento
que arrastra. La segunda, la gestión indirecta, que puedo decirle
que no nos la planteamos. La tercera opción, la que permite una
gestión público-privada, es a día de hoy la única alternativa
posible para garantizar el funcionamiento del ente y en
consecuencia mantener ese servicio público. Dentro de esa
gestión público-privada existen distintas opciones que ahora
tendrán que estudiarse -se lo repito-, ahora tendrán que
estudiarse. Insisto en ello porque todavía no se ha decidido el
modelo que vamos a aplicar, pero le puedo asegurar que a la
hora de definir el modelo vamos a tener muy en cuenta la
importancia de las productoras locales, garantizaremos la
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participación de las productoras locales en el modelo
audiovisual, por lo que quiero transmitir un mensaje de
tranquilidad a este sector, en contra de lo que usted y su grupo
parlamentario están haciendo que no es otra cosa que crear
incertidumbre.

En cuanto a sus acusaciones sobre la falta de pluralismo e
independencia me cuesta entender que su mayor preocupación
sea desprestigiar nuestra televisión y nuestra radio autonómica.
No comparto de ninguna manera estas afirmaciones que usted
hace. Mire, Sr. Bonet, tenemos una televisión pública objetiva,
veraz, imparcial, plural e independiente. Los criterios que rigen
son puramente profesionales, los que marcan los editores y los
redactores de IB3, sin interferencias, ni una, y así queda
claramente demostrado en los índices de audiencia que no sólo
no han disminuido sino que han aumentado. La audiencia, Sr.
Bonet, tiene criterio propio y sabe distinguir claramente un
medio de comunicación imparcial y objetivo. 

Las afirmaciones que usted hace no las comparten tampoco
ni los profesionales que trabajan en la redacción de Informativos
ni los editores de los servicios informativos ni del comité de
empresa de IB3 televisión ni de radio, como han hecho público
en su manifiesto. No me sorprende, Sr. Bonet, que usted se haga
eco de estas manifestaciones hechas precisamente por un
sindicato de periodistas al que pertenecen varios miembros
claramente militantes del PSOE como demuestra, por ejemplo,
esta foto en la cual el Sr. Picornell forma parte de una de las
reuniones de su partido. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Y además este señor resulta que es el vocero de la falta de
pluralidad e independencia del ente público, lo cual demuestra
la falta de rigor y objetividad de sus afirmaciones. Igualmente
es sospechoso que su partido registrara una pregunta con el
mismo argumento que horas después haría público el sindicato
de periodistas en un comunicado.

Y ya para finalizar le pediría que deje de generar crispación
e incertidumbre, esto no beneficia a nadie. Y quiero decirle
también, en cuanto al comunicado al que ha hecho referencia,
que ha sido emitido o hecho público por una asociación de
productoras, que tendrá la justa respuesta. No se puede acusar
sin fundamento, pero tampoco usted puede hacerse eco de un
comunicado que, desde luego, carece de todo fundamento. 

Y ya para finalizar le pediría que dejen de generar e
incertidumbre, esto no beneficia a nadie. Ya lo han intentado en
demasiadas ocasiones con el tema de la lengua, con el
nombramiento de directivos, con su negativa a consensuar la
composición del consejo de dirección, etc. Nosotros, los que en
estos momentos estamos gobernando el ente público, tenemos
la firme voluntad de que sea totalmente independiente y plural
y desde luego que sea sostenible.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no me l’ha feta que no
me la pensàs. Està ancorat en el passat i tenc la sensació que
cada vegada que hem de tenir una interpelAlació o una
compareixença vostè em llegeix la mateixa rèplica. Aquesta és
la sensació que em produeix vostè. Cada vegada em parla
d’exactament el mateix. Jo li demanaria que, com a mínim, li
preparin una cosa un poc diferent, un poc més actualitzada. És
més, vostè ha dit que parlaria de la trajectòria del Govern en la
gestió d’IB3, no és veritat, vostè ha parlat de la trajectòria de
l’oposició, que és el que li preocupa, que és la seva obsessió. 

Evidentment, no compartim absolutament el seu punt de
vista. Jo no volia parlar, i l’he dit, de l’elecció del director
general, del fet que un conseller fos el director general seguint
el model veneçolà o d’aquesta elecció del consell de direcció,
del qual vostès estan tan orgullosos. De fet recordaré una cosa,
vostès no acceptaren negociar durant sis mesos, no ho varen
acceptar, perquè podrien haver fet una telefonada, un intent, i
vostè ens sortia amb allò de las lentejas, o las tomas o las
dejas. Això és el que ens va dir. I quan el candidat de consens,
teòric, renuncia i vostès es treuen un altre candidat d’entre la
militància del Partit Popular no va tenir esma ni tan sols de fer
una telefonada a l’oposició. Això és la voluntat de diàleg del Sr.
Gómez, no podemos estar siempre negociando. Si vostè només
ha negociat un dia el mes d’agost. En canvi, hi ha altres
consellers del seu govern que sí que són capaços d’arribar a
acords amb l’oposició. Jo crec que és un problema seu, de vostè,
que no ha volgut arribar a aquest acord. Amb altres consellers
d’aquest govern hem arribat a acords, hem votat a favor
proposicions, hem pogut asseure’ns a parlar. Jo crec que, la
veritat, és vostè que s’ho ha de fer mirar. 

Avui no em farà defensar la gestió d’aquest exdirector
general perquè és veritat aquell model va fracassar, aquell
model segurament es varen cometre errors, és un error de futur
i això ho hem de tenir clar tots i en això podem coincidir, no
podem tenir una televisió que vulgui competir amb Antena 3,
Telecinco, amb els operadors privats, naturalment ha de ser una
televisió de vocació local. Segurament es varen cometre errors,
però de vegades pareix que la legislatura del Sr. Matas no va
existir mai, i sí que va existir, va ser quan va començar la
televisió pública a les Illes Balears i és quan es varen dur
executius del Canal 9 per aplicar un model com el del Canal 9
a Telemadrid. El Canal 9 que té devers 1.000 milions d’euros de
deute financer. Jo, la veritat, si això és el models ens podem
posar a tremolar.
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Per altra banda, estic molt orgullós que em digui responsable
de Televisió de Mallorca pel prestigi que va tenir aquella
televisió entre tot el sector. No entre vostès no perquè vostès tot
el que no és seu ho ignoren i ho menyspreen, però entre el
sector, entre la gent seriosa del sector audiovisual sí que tenia
un prestigi aquella televisió i va guanyar premis. Per tant, estic
orgullós que m’ho digui, però no és així, nosaltres mai no vàrem
fer cap tipus d’ingerències com les que s’han denunciat de la
seva gestió.

Lament, per altra banda, que torni a ignorar i a denigrar el
sindicat de periodistes. Tornen a anar malament. Vostès amb
aquest afany de menysprear i no voler escoltar els que pensen
d’una manera diferent de vostès s’equivoquen, s’equivoquen i
perden suports per tot amb aquesta història. No s’adona que fa
el ridícul quan fa aquest tipus d’acusacions i mostra fotos
d’actes de partit? Per favor, com si em digués que el Círculo
Balear és una entitat independent, és un satèlAlit del Partit
Popular naturalment, per favor, el president acaba de ser
destituït del seu càrrec en el Govern, per favor, on van? Que el
partit i el sindicat és el mateix és ridícul, Sr. Gómez, és ridícul.

En fi, vostè ha evitat, com molt em pensava, contestar el que
li he demanat. Li repetiré les preguntes perquè constin, què
pensa fer amb les greus acusacions formulades pel sindicat de
periodistes?, m’imagín que res. Apunten directament a un alt
càrrec de la ràdio, li ha demanat explicacions a aquest alt
càrrec? S’ha reunit vostè o el director general o algú s’ha
preocupat a parlar amb el comitè d’empresa? Donaran
instruccions perquè es compleixi el que va acordar aquest
parlament, garantir pluralitat i independència dels informatius?
Farà cas dels comitès d’empresa que li demanen pluralitat, que
empri el català com a llengua vehicular o que dinamitzi el sector
audiovisual? Pensen obrir el debat sobre l’entrada de capital
privat a IB3? Donaran transparència a aquest procés? Per quina
de les vies que planteja el PP la modificació de la Llei general
audiovisual optaran?, no ho saben?, no ho volen dir? Per què el
vicepresident econòmic va afirmar que no costarà un euro al
Govern?, es reafirma vostè en aquesta declaració?, és molt
agosarada. O, en canvi, per fer viable la privatització o
l’externalització, com pensen garantir que sigui atractiu per a un
operador privat?, no ho sap?, no ho volen dir?, encara s’ho
pensen? Garantiran la lliure competència i la participació de
diferents operadors privats per tal que puguin optar els
empresaris audiovisuals de les Illes Balears? I com pensen
garantir que el capital privat compleixi amb les obligacions que
li marca la Llei d’IB3?, o també canviaran la llei. Quan
iniciaran aquest debat públic? S’atreveix a crear una ponència
en aquest parlament per consensuar un nou model audiovisual
públic de les Illes Balears? Això és una oferta de consens
maldament vostè ho negui. Això és una oferta de consens. 

No esper resposta. Pel que es veu vostè és el guardià del
silenci i de l’opacitat d’aquest govern. Com li he dit abans, crec
que viuen cada dia més en un món paralAlel en el qual només
escolten els que vénen a dir-los el bé que ho fan, però són
incapaços de veure la realitat que hi ha a la societat de les Illes
Balears.

Jo els demanaria que sortissin dels despatxos i vessin el que
passa a la nostra societat i per ventura rectificarien algunes
d’aquestes supèrbies afirmacions que ens fan des de la tribuna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Sr. Conseller.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, mire, si le
contesto en algunos aspectos como le he contestado en otras
ocasiones, es que si usted se viese o se fijase en sus
interpelaciones y en las múltiples preguntas que me ha hecho,
es que son siempre las mismas. Por lo tanto, a iguales preguntas,
iguales contestaciones.

(Petit aldarull)

Por otro lado, le diré que estoy encantado que no comparta
nuestro punto de vista en cuanto al modelo audiovisual, es que
el suyo es un completo fracaso, es que lo llevaron a la ruina, es
que... precisamente estoy encantado de que nuestro modelo no
se parezca para nada al suyo porque el nuestro precisamente
garantizará la continuidad del ente.

Mire, quiero decirle que con su actitud le hace un flaco favor
el ente público porque además son críticas nada serias y nada
fundamentadas y esto, sin ninguna duda, lleva a causar un daño
irreparable, pero eso creo que a usted no le importa, lo único
que le importa es sacar algo de rentabilidad política del tema.

Mire, con el tema de capital privado, creo que le he
explicado claramente qué es lo que vamos a hacer y le reitero
que en estos momentos -en estos momentos- aun no hay nada,
va a haber entrada de capital privado porque estaba
contemplado en nuestro programa electoral, nosotros a
diferencia de ustedes solemos cumplir con nuestros
compromisos electorales, y la entrada de capital privado será
una realidad cuando llegue el momento y entonces será cuando
usted tendrá la debida información.

En cuanto a las críticas del Sindicato de Periodistas, pues
mire, desde luego son totalmente tendenciosas, totalmente
tendenciosas. Como le he dicho, varios miembros de este
sindicato son también personas y miembros destacados de su
partido político. En cualquier caso, le diré que los profesionales
del ente ya en su momento tuvieron que salir a defender su
independencia y su pluralidad ante este ataque precisamente del
sindicato. Es decir, en vez de defender a los miembros de su
sector, salen precisamente atacándoles. 
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Mire, Sr. Bonet, usted trabaja siempre sobre hipótesis, se
crea sus propias historias y después construye su propio relato.
Ya ya le he dicho en varias ocasiones que si usted viese más y
escuchase más IB3 y fuese más objetivo no estaría adoptando la
postura que está adoptando y supongo que no tendrá éxito mi
petición, pero desde luego le emplazo a que vea con mayor
objetividad IB3 porque estoy seguro de que cambiará de
opinión.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 3789/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de l'espai
d'atenció sociosanitària, derivada del debat de la
interpelAlació RGE núm. 3156/12.

EL SR. PRESIDENT:

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 3789/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reorganització de
l’espai d’atenció sociosanitària derivada del debat de la
InterpelAlació RGE núm. 3156/12. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sr. President. Senyors i senyores diputades, som
aquí per debatre la moció consegüent a la interpelAlació
presentada per aquest diputat en relació amb la reorganització
de l’espai d’atenció sociosanitària. 

Ja vàrem comentar que per sort i per la feina i l’evolució del
sistema sanitari, però també de tota l’estructura del nostre país
ha augmentat l’esperança de vida i a conseqüència d’això les
persones viuen més temps i, per tant, tenen oportunitat de
contreure patologies, noves malalties, que moltes esdevenen
cròniques. Aquesta cronicitat suposa en moltes situacions
necessitats per pèrdua d’autonomia, necessitats per dependència
i, per tant, el sistema sanitari i també el sistema social
necessiten una coordinació. Crec que fa quinze dies va quedar
ben clar que el tema que ens ha duit a debatre aquest assumpte
sorgeix per una improvisació absoluta del Partit Popular. 

Tenim un pla econòmic financer de reequilibri que és la
fotografia del fracàs dels pressuposts del Partit Popular per a
l’any 2012. I la realitat és que no tenim pla, no sé si vostès el
coneixen, però nosaltres no el coneixem perquè, per exemple,
és una contradicció el que diuen aquests papers que han enviat
a Madrid del Pla econòmic financer de reequilibri, ara fa poques
setmanes, en relació amb aquestes mesures d’eficiència del
complex hospitalari GESMA. Aquí es diuen unes coses que no
coincideixen amb el que va dir, per exemple, la consellera aquí
en seu parlamentària, són qüestions distintes, no són la mateixa
expressió, perquè si parlam d’un pla, un pla és molt més que dir
quatre paraules en dos minuts, un pla ve especificat per moltes
coses, pels valors i principis que conté, no és el mateix fer les
coses d’una manera que d’una altra, no és el mateix el rol que
pot jugar el pacient a un tipus de pla o a un altre, el rol que
jugarà atenció primària, atenció domiciliària o la necessitat de
recursos d’hospitalització.

On és aquest pla?, perquè no coneixem quins són els seus
objectius, un pla ve definit per objectius, digui’m vostè quins
són perquè nosaltres els desconeixem. Un pla també ha de tenir
una població diana, una població de referència, a qui va dirigit
aquest pla?, als nins, a les persones majors, a aquelles persones
que tenen deteriorament cognitiu, malalties degeneratives, que
tenen una discapacitat, que necessiten cures palAliatives? On és
aquesta definició de la població diana?, perquè no la coneixem.

Evidentment, tot aquest conjunt de possibles persones tenen
aspectes comuns: cronicitat, dependència, l’impacte a nivell
emocional, una gran demanda de cures al llarg del temps i
també en algun moment fins i tot ingressos en l’àmbit
hospitalari. 

Un pla que desconeixem -ho tornam a dir- que ha de definir
quins recursos sociosanitaris necessitam i parlam de recursos a
atenció primària, de programes d’atenció domiciliària, de
programes d’atenció a l’ancià, de quina actuació..., si
continuaran existint o no els equips de suport d’atenció
domiciliària, si es deixarà o si es continuarà fent rehabilitació a
domicili i també necessitam definir unitats d’hospitalització
sociosanitària. Parlam d’espais per a convalescència, d’espais
per a rehabilitació, d’espais per a cures palAliatives o per a
aquestes unitats que ara existeixen hospitalàries de cures
especials.

Quin dibuix tenen de les necessitats d’hospital de dia
geriàtric?, o com es plantegen fer aquesta necessària
coordinació entre el món sanitari i el món del social? Tot això,
com ho faran?, amb qui?, amb quins doblers?

Nosaltres feim aquestes preguntes en veu alta perquè ens
diuen que tenen un pla, però és un pla que no coneix ni el partit
de l’oposició, ni els professionals afectats ni els sindicats, ningú
no el coneix i, per tant, afirmam que no tenen pla. És veritat que
ho va prometre el president Sr. Bauzá ja fa devers vint dies, és
veritat que a mi en persona també m’ho varen prometre altres
membres del Govern, no el tenim. Per tant, ens reafirmam que
no existeix, com diuen literalment els professionals de
l’Hospital Caubet i de l’Hospital General.

Sí que sabem l’esforç de síntesi que ha fet el president de la
nostra comunitat autònoma, un gran esforç de síntesi que es
resumeix en dues petites frases: l’objectiu dels tancament dels
hospitals és acomiadar 300 persones i tancar dos edificis. És
això el que vostès prefereixen: tancar hospitals abans de posar
un impost de patrimoni o no posar una desgravació fiscal per a
les assegurances privades.
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Han parlat d’instalAlacions obsoletes, de professionals
inadequats, de mala qualitat assistencial i també han posat raons
d’eficiència. Curiós, ja ho vaig dir fa quinze dies, ningú no m’ha
contestat, avui la consellera ni és present en un debat que se
suposa que li hauria d’interessar. 

Diuen que un llit d’aquests hospitals val 375 euros respecte
dels 165 del de la Creu Roja, vaig fer una pregunta, em volen
dir per què a la resolució on diu el cost que té per un privat un
llit d’una estada de convalescència vostès cobren 201 euros? Fa
quinze dies que ja ho vaig dir, si resulta que diuen que té un cost
de 375, com és que a un privat li cobren oficialment 201 euros?,
perquè això no s’entén, no s’entén, són xifres que no quadren,
perquè, a més, comparar el que val un llit del General o de
Caubet respecte de la Creu Roja, haurien de saber que el cost
unitari d’un llit depèn de l’hospital, no de la qüestió física d’un
llit.

Els professionals ens demanen i els demanen, què faran amb
ells?, què passarà amb els serveis?, i què passarà amb els
malalts? I també ara -ara- ens parlen d’un pla per a Son Dureta.
No se’n recorden del que deien no fa ni any al pla que varen
enviar d’ajust a Madrid, l’estiu del 2011? Deien que volien
vendre Son Dureta, si ho varen dir, ho varen enviar a Madrid
com a un gran projecte de l’any passat i aquí en seu
parlamentària la consellera, per activa i per passiva, va dir que
no pensava fer res a Son Dureta, és a dir, a l’inrevés, va dir que
milloraria les condicions d’aquests hospitals.

Per tant, queda molt clar que tenim necessitats, perquè a
més, sobre aquest projecte per a Son Dureta, aquest diputat va
demanar aquí fa tres mesos i vostès ho varen negar. Si vol que
parlem de les coses que hem sentit respecte de Son Dureta, si
em permet, jo no li faig ni cas perquè es manegen xifres i temps
que no són els que necessita aquesta comunitat autònoma. 

Necessitam definir quines són les nostres prioritats, quines
són les nostres necessitats, saber on volem anar, de quina
manera i per aconseguir què. Això vol dir tenir un pla general
i un pla per a Son Dureta amb objectius, amb projecte, amb
cronograma, amb pressupost, amb finançament, i no sabem ni
una cosa ni l’altra.

Per tant, nosaltres, com saben, el primer que li hem demanat
és que aturi, que paralitzi el tancament d’aquests dos hospitals,
que el primer que ha de fer és planificar, prioritzar, i tot això, a
més, ho de fer d’una manera molt clara, amb diàleg, amb
consens, sobre coses concretes, no sobre filosofies i paraules i
ho ha de fer amb els grups parlamentaris, amb els sindicats i
amb els professionals sanitaris.

Si no anam per aquest camí no queden les coses clares i, tot
això és important saber com ho farem, amb qui ho farà i amb
quins recursos conten, perquè també és veritat que per una
banda prometen coses i per una altra a les reunions diuen que no
tenen pressupost ni saben si en tendran en el futur. 

Per tant, nosaltres ens reafirmam en els sis punts de la moció
i esperam conèixer la seva opinió. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, per defensar les esmenes presentades mitjançant
l’escrit RGE núm. 4224/12, té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
bon dia, Sr. Thomàs, veim com vostès desenvolupa una acció
d’oposició molt prolífica, que presenta nombroses propostes
encaminades -segons diu- a la millora i al sosteniment de la
sanitat pública balear, però si em permet crec que no acaba de
ser suficientment creïble. 

Primer, perquè es mou entre la crítica ferotge, la demagògia
i la utopia. La utopia és molt simpàtica, però en els temps de
corren crec que no ens serveix de res, i segon, perquè hagi de
ser precisament vostè, amb el currículum polític que arrossega,
el salvador de la sanitat pública. En fi, per dir-ho polit, com
deim a Eivissa, li diré que resulta poc creïble, poc convincent i
poc encertat per part del Partit Socialista haver-li encomanat a
vostè aquest paper.

Entraré, però, en matèria i passaré als punts de la moció.
Punt primer, relatiu al desenvolupament de l’estratègia de
l’atenció a les malalties cròniques, el Ministeri de Sanitat ja
porta un temps treballant en l’elaboració d’un document d’àmbit
nacional mitjançant un comitè tècnic i un comitè institucional.
Possiblement aquest document ja pugui ser tractat al Consell
Interterritorial de Sanitat que se celebri abans de les vacances
d’estiu. Les comunitats estan coordinades amb el ministeri. A
Balears en concret ja s’ha creat un comitè tècnic que treballa per
adaptar la nostra realitat al document nacional tot d’una que
estigui enllestit per implantar l’estratègia d’atenció a les
malalties cròniques dins el nostre àmbit autonòmic. He llegit en
una entrevista que li varen fer a vostè a finals de l’anterior
legislatura que deia que el tema de les malalties cròniques era
un repte de futur, idò, senyores i senyors diputats, el futur ara ja
ha arribat. Amb els governs nacional i autonòmic del Partit
Popular ja s’està abordant aquesta problemàtica de manera
seriosa i les actuacions no es faran esperar.

Per això, hem presentat una esmena en aquest sentit, s’hi
està treballant, aquesta estratègia està avançada, el Govern
seguirà la pauta que marqui el Ministeri de Sanitat en l’àmbit
nacional, però adaptada al context balear. 

Segon punt, el pla d’accions sanitàries en l’àmbit
sociosanitari. És una feina que el Govern ja té molt avançada,
quan vostè arribà el 2007 es trobà un pla fet per la Sra. Castillo
que no li va anar bé i en va encomanar un de nou, òbviament a
una empresa externa a la qual pagàrem, però no en va aplicar
cap, ni el de la Sra. Castillo ni el que vostè va pagar. Per tant,
crec que planificacions n’hi sobraven, però aplicacions, zero.
Ara, en canvi, són els mateixos funcionaris del Govern els que
estan elaborant un pla d’accions sanitàries en l’àmbit
sociosanitari, es tracta d’un document realista, aplicable i
operatiu que portarà solucions efectives en mans d’un govern
disposat a portar-lo a terme. No acceptam el seu punt, aquest
govern ja el té en marxa, el que vostè no fa ser capaç de fer.
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Els punts tercer i quart fan referència a mesures del Pla de
reordenació sociosanitària. Em remetré a les explicacions que
va donar la consellera fa quinze dies aquí en la interpelAlació. És
veritat que tenim dues circumstàncies condicionants, per un
caire l’increment de la demanda sociosanitària i per l’altre la
greu crisi econòmica i dins aquest context el Govern ha elaborat
i està aplicant el Pla de reordenació de l’assistència
sociosanitària de Mallorca amb un conjunt d’accions a aplicar
en diferents fases i amb l’objectiu final d’unificar l’assistència
sociosanitària de Mallorca en un sòl espai ubicat a l’antic bloc
maternoinfantil de Son Dureta. Aquesta mesura permetrà
traslladar l’activitat a unes millors instalAlacions que permetran
una assistència integrada i unificada de l’atenció sociosanitària.
Així podem conservar i fomentar les prestacions que s’ofereixen
en el complex hospitalari de GESMA. No desapareixerà cap
prestació, i tots els programes desenvolupats actualment a
GESMA continuaran desenvolupant-se pel nostre servei públic.
Aquests programes són: palAliatius, respiratori, unitat de
desintoxicació de l’alcoholisme, pluripatològics, ortogeriatria i
ictus. Tampoc no es reduirà el nombre de llits; ben al contrari,
creixerà durant el procés i la gestió serà més eficient i més
personalitzada.

Fer un sociosanitari a Son Dureta era un compromís
electoral del Partit Popular, i li donarem compliment perquè
beneficia els pacients, però només es farà a l’edifici
maternoinfantil perquè de moment és suficient per cobrir la
demanda i per la limitació de recursos de què disposam, i per
això hem presentat també una esmena al tercer punt en aquest
sentit.

Vostè ens marca un termini de tres mesos per presentar el
Pla d’adequació i rehabilitació. No, segurament el Govern no
tardarà tres mesos, ho presentarà abans, perquè aquest pla ja
està molt avançat i no tardarà a fer-se públic. I el pressupost per
a la seva execució estarà recollit en els pressupostos autonòmics
de l’any que ve, es licitarà l’obra en el primer trimestre de 2013
i s’executarà en sis mesos, i la seva capacitat serà suficient. En
qualsevol cas serà abans dels tres anys que vostè deia que tenia
previstos en una entrevista que li feien a final de la passada
legislatura, on explicava també que això de Son Dureta era un
altre projecte de futur.

Però vostè també sabia perfectament, perquè així li ho deien
tots els informes que encomanava a empreses externes, que
aquest servei de GESMA estava sobredimensionat i que era
necessària i urgent una reestructuració. Ho sabia i per això va
comanar una auditoria a l’empresa Antares, o, més ben dit,
dues, perquè li diguessin quant de personal sobrava, i Antares
el 2010 ja li va dir que sobraven a GESMA 166 persones i que
s’estaven tirant per la borda 7 milions d’euros anuals que no
eren necessaris. També li va recomanar un espai sociosanitari
únic. Però vostè, com que s’acostaven les eleccions, va preferir
amagar l’informe i continuar malbaratant els recursos públics
per un interès purament electoralista. No obstant això, abans del
2011 vam veure com presentaven un pla d’usos de Son Dureta
per fer un sociosanitari amb 250 places que implicava el
tancament dels dos hospitals que avui vol tancar el govern del
Partit Popular, i que fins ara tenien aquesta funció, i així record
que ho manifestava el seu anterior director general de l’ib-salut.

Quant als dos últims punts, no els votarem a favor perquè el
que demanen ja ho fa el Govern des del primer dia. El Govern
ha mantingut i manté constantment reunions, el president i el
vicepresident es reuneixen i dialoguen amb els grups
parlamentaris per informar de la greu situació econòmica i de
les mesures que es veu obligat a prendre; la consellera de Salut
i els seus directors generals també vénen reunint-se
contínuament amb els professionals sanitaris i amb els
representants dels treballadors per informar de les qüestions que
els afecten. També amb vostè i la Sra. Santiago tenc constància
que s’han mantingut reunions informatives. Segurament tots ells
es reuneixen molt més i dialoguen molt més que el que ho feien
els anteriors responsables de la Conselleria de Salut, però la
situació econòmica és la que és i no deixa molt de marge de
maniobra. En moments tan difícils les decisions són
inevitablement difícils i no sempre ben enteses.

Respecte al consens, vostès entenem per consens fer només
allò que vostès demanen, i no és així. Al Parlament mateix el
nostre grup els aprova iniciatives, però vostès mai no han
acceptat cap de les nostres esmenes, ni una. Per tant la voluntat
d’escoltar i de consensuar ha de ser mútua. Vostès no volen
consensuar, només volen imposar el seu criteri, i les urnes els
varen negar aquesta opció. Sr. Thomàs, la predisposició al
diàleg i al consens no ha estat mai una característica seva, no ho
ha estat quan era conseller i tampoc no ho demostra ara que està
a l’oposició. La Sra. Armengol va dir l’altre dia, ens va
sorprendre dient que estava molt orgullosa de la seva gestió. A
mi m’agradaria que vostè ens digués si també està orgullós de
la seva gestió com a exconseller de Salut del govern d’aquestes
illes. M’agradaria saber si està orgullós d’haver gastat molt més
del que tenia pressupostat, si està orgullós d’haver comès
nombroses irregularitats en la contractació de personal, si està
orgullós d’haver pagat sobresous a determinats càrrecs de
confiança; quan vostè tenia coordinadors que cobraven 76.000
euros anuals ja estàvem en crisi, però llavors no li devia
preocupar tant com ara la sostenibilitat del sistema sanitari.
Certament hi deu haver persones i empreses que li deuen, a
vostè, agraïment etern, perquè ha estat molt generós amb elles;
com a mínim cada Nadal li deuen enviar una felicitació. 

(Remor de veus)

Està orgullós que GESMA dilapidàs els sous en excedents
de personal que no necessitava i que superaven els 7 milions
anuals? Està orgullós d’haver practicat el fraccionament de
contractes de forma indiscriminada? Això, quan ho feia el Partit
Popular, era motiu de denúncia davant Fiscalia; quan ho fan
vostès no passa res. Clar, són molt més “guais”. Està orgullós
del modificat de Son Espases, de 280 milions de sobrecost? La
Sindicatura de Comptes diu que no està justificat; tal vegada
haurem de demanar l’opinió als tribunals i sabrem el que diu
mentides i el que diu la veritat. Està orgullós de l’adjudicació...?

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab, Sr. President. ...de l’Hospital de Can Misses? La
Sindicatura de Comptes també diu que és irregular, que no
compleix amb el plec de clàusules administratives del contracte.
Tenc més exemples per calibrar el seu nivell d’orgull com a
exconseller de Salut, però ja s’acaba el temps. Només diré que
vostè diu a la Sra. Castro que és un xotet; Sr. Thomàs, vostè és
un miura, un miura, perquè amb aquest currículum, amb els
informes que fa la Sindicatura de Comptes de la seva gestió s’ha
de ser un miura per venir aquí cada setmana a treure pit, a salvar
la sanitat pública balear, a donar classes a la consellera de com
s’han de fer les coses i a criticar-la per fer allò que és necessari
i que vostè quan era conseller sabem -perquè així consta a molts
de documents- que també tenia previst fer. Es necessita valor
per fer això, però com que sabem que vostè en va sobrat...

Gràcies.

(Remor de veus i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativa-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bon dia a tothom. El nostre grup
parlamentari donarà suport a aquesta moció, i em permetran que
comenci, en lloc de començar pel primer punt, pels tres darrers.

El quart punt per a nosaltres és un punt molt important, que
el Govern de les Illes Balears paralitzi el tancament de
l’Hospital Joan March i de l’Hospital General. Precisament avui
discutim aquest punt quan hi ha un govern central que està
disposat a donar 23.000 milions d’euros a una empresa privada,
a un banc privat, a Bankia, i no pot donar 12 milions d’euros per
salvar dos hospitals de la nostra comunitat autònoma. No, no,
demagògia no, senyor; hem creat una organització social tan
complexa que com és possible haver arribat aquí?, com és
possible haver arribat al fet que hi hagi 23.000 milions per
salvar un banc...

(Remor de veus)

...i no hi hagi 12 milions per salvar uns hospitals? És tan
complexa aquesta societat que hem creat que no és intelAligible,
no és democràtica, perquè això només ho entenen un parell, i
avui es discuteix això aquí, coincidint amb la realitat.

23.000 milions, perquè ens han tracta d’utòpics, 23.000
milions que per salvar tots els desnonaments produïts fins al
maig del 2011 haguessin bastat 18.000 milions que haguessin
anat als bancs. Això és utopia però nosaltres ens definim com a
utòpics. El que passa és que són decisions polítiques. Doncs
tenim, efectivament, un problema en aquesta comunitat
autònoma que és tancar dos hospitals, però si vol aterram,
també, dos hospitals que en el seu pla estratègic, o al pla
econòmic que ha presentat el Govern, diu que s’estalviarà 2
milions aquest any i, a la llarga, 12 milions. Doncs aplicant
l’impost de patrimoni és d’entre 30 i 40 milions el que es treu.

(Remor de veus)

Idò 23, anem a la baixa, 23 milions; de 12 a 23 encara en
sobren; anem a la baixa, 23 milions, de 12 a 23 encara en sobre.
Això és una decisió política que pren aquest govern i que vostès
l’avalen. S’estimen més tancar hospitals que aquest impost de
patrimoni. I vostès que sempre estan defensant les urnes, facin
una enquesta, o facem un referèndum: què s’estima més la
ciutadania?, salvar els hospitals o que els que tenen patrimoni
superior als 700.000 euros paguin aquest impost? Facem aquest
referèndum, si vostès ho tenen tan clar, que això és la demanda
de la ciutadania, perquè en el seu programa electoral aquest punt
no hi era. 

Per tant nosaltres pensam que és molt greu el tancament dels
hospitals. No coincidim per a res amb el Sr. President, que diu
que és buidar dos edificis, perquè això és d’una insensibilitat
brutal. Darrere d’aquests edificis hi ha moltes hores de feina, hi
ha molts de professionals que han creat una escola, una escola
de treball, una escola de com s’han de treballar els temes
sociosanitaris, com s’han de treballar determinats problemes de
salut, i dispersar aquests equips és dispersar aquest
coneixement, i vostès estan disposats a això. No només és un
equip perquè és una suma de persones, és una forma de feina
que desapareix amb aquests hospitals, que a més ha tengut
premis, reconeixements. Això és el que es fa.

És fruit d’una improvisació, per això nosaltres no hi estam
d’acord. Fins al 4 d’abril la Sra. Consellera defensava que
aquests tres hospitals crearien el Complex Hospitalari de
Mallorca i des d’aquí es faria el model sociosanitari; ens parlava
de Son Dureta, es parlava d’això, el 4 d’abril. El 30 d’abril, o el
30 de maig, perdoni, del 4 de maig al 30 de maig..., disculpin,
4 d’abril, i 30 d’abril diu una altra cosa, diu que es vendran els
hospitals o que es buidaran els hospitals. 

Avui també ha estat una demostració d’aquesta
improvisació. Tenim un pla econòmic que diu que es derogarà
el decret de desplaçament, quan l’endemà la consellera diu que
no es derogarà, que ha estat una errada, i avui diu que mentre
ella sigui consellera; no sé què vol dir, amb això, mentre ella
sigui consellera, però és una improvisació contínua això de la
Conselleria de Salut. I aquest tancament d’hospital és fruit
d’aquesta improvisació, per tant nosaltres no hi podem donar
suport i sí donar suport a aquesta proposta.
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Els altres punts, els punts 5 i 6, consideram que són
fonamentals, el consens, el diàleg, i si no volen amb l’oposició
amb el colAlectiu sanitari. No pot ser que tenguem un govern que
es cregui tan ilAluminat, tan ilAluminat que creu que té raó, quan
li ho diu el Sindicat d’Infermeria, li ho diu CEMSATSE, li ho
diuen els supervisors d’infermeria de l’Hospital de Son Llàtzer;
els ho diu l’Hospital de Manacor, els caps de servei i de secció
de l’Hospital de Manacor; els ho diu l’opinió pública una
vegada rere l’altra: “Coordinadores y médicos y enfermería de
primaria barajan dimitir en bloque”, “los médicos y
enfermeros donarán sangre antes de que se la chupe el
Govern”, “los empleados del Joan March y el General se
resisten al cierre”... Opinadors públics: “Los planes del Govern
en materia sanitaria van dando bandazos desde el primer
momento. La consellera de Salud o espabila o la sanidad
balear li pot fugir de les mans”, “la sanidad pública no puede
funcionar a base de errores y rectificaciones”, i aquest govern,
davant tot això, ni consensua ni dialoga.

És possible que ens creguem que tenim la veritat absoluta?,
que a aquest govern, el dia que els varen nomenar consellers, els
varen imbuir de veritats i de coneixement que es poden
enfrontar a tot el colAlectiu sanitari?, a tot el colAlectiu sanitari?
És possible? És que segur que estan errant. Idò s’asseguin i
negociïn.

En aquesta cambra i a la comissió s’han proposat propostes
de l’oposició que demanen aquesta consens, i aquesta és una
vegada més. La darrera que va proposar el nostre grup
parlamentari ja no hi era, l’oposició, ja ens vàrem retirar, ja no
hi érem perquè no creàssim problemes. Vàrem demanar que ho
féssim amb el cap de servei!, ja no amb el colAlectiu, amb el cap
de servei; també es va votar en contra. S’oposen al consens i al
diàleg i tenen enfrontat tot el sistema sanitari. Escoltin!, potser
hi ha altres propostes, però vostès no volen escoltat.

Al punt 3 el Grup Socialista demana que el Parlament de les
Illes Balears presenti en el termini de tres mesos un pla
d’adequació i de rehabilitació del conjunt arquitectònic dels
edificis de l’antic hospital de Son Dureta. Jo crec que és
necessari que aquest parlament conegui efectivament què vol fer
el Govern amb l’Hospital de Son Dureta o amb l’antic hospital
de Son Dureta, perquè a principi de legislatura defensaven el
que posava el seu programa, que era la redefinició a l’Hospital
de Son Dureta de l’atenció sociosanitària. Al cap de dos mesos
el Sr. Aguiló va dir públicament, i està en els mitjans de
comunicació, una possible venda de l’Hospital de Son Dureta.
Es va enviar un document a Madrid que deia que efectivament
això era una de les mesures econòmiques d’estalvi. A una
pregunta parlamentària d’aquest grup parlamentari la consellera
ens diu que es traslladaran les conselleries i que segurament la
Conselleria de Salut anirà traslladada allà. Aquí, jo crec que fa
dos mesos, es va fer una proposició no de llei en què un punt era
que es discutís la remodelació de l’hospital sociosanitari amb
representació parlamentària; es va votar en contra. I ara es parla
de l’edifici maternoinfantil, però ningú no parla o el Govern no
parla de l’altre edifici; n’hi ha un que s’ha d’esbucar, ho sabem,
però ningú no parla de l’altre edifici, el que té més de 50 anys,
perquè no només és el maternoinfantil; i amb l’altre edifici què
farem?, el deixarem així?, no es discuteix?, perquè només es
parla del maternoinfantil.

Per tant és ben necessària aquesta proposta, discutir aquesta
proposta i que el Govern faci una proposta al Parlament per
discutir-la i, si és possible millorar-la. I tres mesos ens pareix un
temps suficient per poder-la conèixer.

Després el punt 2. Ens diu la portaveu del grup parlamentari
que ja tenen un pla, el pla de reordenació de l’assistència
sociosanitària. A nosaltres ens agradaria conèixer aquest pla,
perquè el que va comentar la consellera el dia 15 de maig era un
pla de trasllat. Supòs que el pla de reordenació de l’assistència
sanitària no és la fase A i la fase B del trasllat de l’Hospital Joan
March i de l’Hospital General, supòs que hi ha més documents;
nosaltres ho desconeixem, hem de fer un acte de fe que aquest
pla existeix, nosaltres no el coneixem, perquè el que va explicar
la consellera, i està en el Diari de Sessions, és un trasllat de
malalts, durant no sabem quin temps perquè no ho va arribar a
concretar; nombre de llits, però no sabem..., concretar. 

El que sí sabem és que hi haurà 200 o 300 interins manco
fruit d’aquest pla de reordenació de l’assistència sociosanitària,
perquè això ho va dir el president a un mitjà de comunicació, a
una ràdio, que el tancament dels dos hospitals suposaria 200 o
300 interins. Vostès acusen el govern anterior que gastàvem els
doblers dels altres, però vostès fan plans i plans i plans pensant
en la feina dels altres: els professors, més nins; els sanitaris, més
malalts; els infermers, més malalts, i així vostès ordenen la
sanitat pública i l’educació pública, no la feina que fan vostès
com a parlamentaris sinó la feina que han de fer els altres
perquè vostès no tenen la fortalesa de demanar a Madrid un altre
tipus de política econòmica.

I després també donarem suport al darrer punt, del pla de
malalties cròniques, perquè ens pareix fonamental. Primer,
perquè sempre es parla, o en aquest parlament s’ha parlat
bàsicament, de les persones majors, però quan parlam de
malalties cròniques no només parlam de persones majors,
parlam de persones amb discapacitat, problemes de salut
mental, i per tant no només són tres o quatre plantes del
maternoinfantil, necessitam aquest espai i aquestes malalties
cròniques. Necessitam també saber quin espais s’utilitzaran de
Son Dureta per a aquest sociosanitari, i un tema que és molt
important, i que surt sobretot a les comissions: la finançació de
les entitats. Dins aquesta atenció als malalts crònics,
especialment la part social d’aquest sociosanitari, la duen les
entitats socials, i necessitam discutir aquest pla de finançació de
les entitats.

Per tant el nostre grup donarà suport perquè ens pareixen
unes propostes que obeeixen a dues coses fonamentals que ha
de tenir un govern, que és planificar, i fins ara no s’ha planificat
aquesta conselleria, i l’altra consensuar. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Thomàs...

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. A la Sra. Diputada del Grup Popular,
jo i el meu grup ja decidirem el que feim i com ho feim. Vostès
facin un poc de feina que nosaltres feim la nostra.

Jo li demanaria si vostè està orgullosa que el Partit Popular
gastés, l’any 2007, un 12% més respecte de l’anterior, perquè
nosaltres ho hem deixat a menys 2%, a menys 2% de despesa.

(Remor de veus)

No, no, ho hem deixat així. I jo li demanaria: miri, està vostè
orgullosa del que és la realitat sanitària d’aquesta comunitat un
any després de la seva gestió?

Més de 5.000 persones en llista d’espera quirúrgica de més
de sis mesos, està orgullosa d’això o està orgullosa de tenir
120.000 persones en llista d’espera de consultes externes?
Perquè això són les necessitats dels ciutadans, no si un diputat
fa més o manco feina.

Perquè vostès falsegen la realitat, el Partit Popular ens diu
que el Sistema Nacional de Salut no és sostenible i que és
sostenible amb copagaments, amb privatitzacions o disminuint
la cartera de serveis; efectivament, no operant la gent, no
rebent-la a consultes externes. Però sí que hi ha doblers per a
Bankia, per exemple; no hi ha 100.000 milions d’euros per a
sanitat, però n’hi ha 23.000 per a Bankia. Vostès volen introduir
copagaments, privatitzacions i reduir cartera de serveis, no els
preocupen les persones.

I efectivament, jo som persona, si vol podem parlar de
banyes que posa el Partit Popular als ciutadans, i efectivament,
altres són xotets, com a mínim és la impressió que jo tenc.

I parlem de la moció, nosaltres no podem acceptar els seus
punts, vull dir, com pot presentar una esmena, la primera, on
vostè diu, efectivament, que seran xotets de cordeta, quan
Madrid ens digui el que hem de fer nosaltres ja ho farem. I on
són les seves competències, on són, per què hi renuncien?

L’esmena al punt 3, diu que nosaltres li demanam un pla
d’adequació i rehabilitació, i no es tracta de fer via, és que
vostès ja duen vuit mesos de retard, si des de la tardor de l’any
passat ho estam demanant i havien dit que no. I ara, com que
Madrid i Economia els diuen que ho han de fer, aviat i corrent,
doncs diuen: tancam dos hospitals i ens anam parcialment cap
a Son Dureta. Perquè el tema no és el maternoinfantil, el tema
és reordenar tot l’espai sociosanitari.

Sap què ens han dit a nosaltres? Que invertiran 6 milions.
Però a qui volen prendre el pèl amb 6 milions per rehabilitar
Son Dureta? 1.500 euros metre quadrat, vostè pot fer els
comptes; en el maternoinfantil hi ha 18.000 metres quadrats, ja
em diran vostès què pensen fer. Però, si tenen un pla, el mostrin,
perquè ningú en aquesta cambra ni en el carrer el coneix.

I després ens demanen, nosaltres li demanam: paralitzi el
tancament de l’hospital, planifiqui, digui quins objectius té, quin
programa té, de quins recursos disposa, quin pressupost té, quin
finançament té i que ho faci amb els sindicats, amb els
professionals, amb els partits polítics; però no, vostès diuen que
tenen un pla de reordenació que ningú no coneix. I no em miri
a mi, miri els sindicats, miri els professionals d’aquests
hospitals, és que ningú no el coneix.

El Sr. President va dir, fa més de vint dies, que el donaria a
l’oposició, a mi m’ho va dir el vicepresident Econòmic, i encara
estic esperant. Per tant, si el té, el mostri; perquè el que diuen
als professionals és que no el tenen. I per tant, nosaltres el que
volem és colAlaborar, però colAlaborar damunt coses concretes,
ens canvien el guió d’una manera i d’una altra.

Per tant, nosaltres el que li demanam és: paralitzi aquests
hospitals, planifiqui, marqui objectius, dialogui, arribi a consens
unes coses amb els professionals, coses amb els grups
parlamentaris i evidentment, treballar i negociar amb els
representants dels treballadors aquells aspectes que tenguin a
veure amb els seus drets laborals; deixin d’improvisar,
s’asseguin, pensin una mica, planifiquin i així podran fer el
futur. Però ja ho hem dit, no volen negociar amb els
professionals, no volen negociar amb els sindicats i evidentment
tampoc no volen compartir aquests projectes que vostès deuen
conèixer, però que el conjunt de la cambra no coneix.

Nosaltres no podem acceptar aquestes esmenes i per tant
mantenim els sis punts que té la nostra moció. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Senyores i senyors diputats
passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció; per la qual cosa,
la Moció RGE núm. 3789/12 queda rebutjada.

IV. Debat del dictamen de la Comissió de Medi Ambient
i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm.
1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible (procedent del Decret Llei 2/2012).

Passarem seguidament al debat del quart punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu al dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1244/12, de mesures urgents per a l’ordenació urbanística
sostenible, procedent del Decret Llei 2/2012.
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Es farà un únic debat de les esmenes i vots particulars que
es mantenen al projecte de llei. Passam, doncs, al debat de les
esmenes, mantingudes al projecte de llei, RGE núm. 2324, 26,
27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46,
47 i 48; així com dels vots particulars presentats pel Grup
Parlamentari Socialista següents: a l’article 14 bis, esmena RGE
núm. 2395/12, a l’article 15 bis, esmena RGE núm. 2393/12, a
la disposició addicional primera, esmena RGE núm. 2406/12, a
la disposició addicional sisena bis, esmena RGE núm. 2410/12,
a la disposició addicional sisena ter, esmena RGE núm.
2411/12, a la disposició addicional sisena quater, esmena RGE
núm. 2414/12, a la disposició addicional sisena quinquies,
esmena RGE núm. 2415/12, a la disposició addicional sisena
sexies, esmena RGE núm. 2416, a la disposició transitòria
primera, esmena RGE núm. 2341/12, a la disposició transitòria
segona bis, esmena RGE núm. 2402/12, a la disposició
transitòria segona ter, esmena RGE núm 2403/12, a la
disposició transitòria segona quater, esmena RGE núm.
2404/12.

Per a la defensa d’aquestes esmenes, dels vots particulars,
així com per fixar posició en relació amb les esmenes i vots
particulars mantinguts pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, intervé, per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Veim aquí un decret llei que s’ha convertit o es convertirà avui
en una llei que substituirà el decret llei que es va aprovar el mes
de febrer. Era un decret llei amb 16 articles, 6 disposicions
addicionals i 2 disposicions transitòries, ho record: 16 articles,
6 addicionals i 2 transitòries. S’han incorporat 30 esmenes del
Partit Popular a la tramitació com a llei, amb un mecanisme
curiós: primer un decret llei, sense informes, directe del Consell
de Govern, per la seva extremada urgència, i després es tramita
com a llei i, botant-se en aquesta llei les possibilitats de
participació ciutadana, informació pública, informes del CES i
més organismes, doncs s’incorporen tota una sèrie d’esmenes
que algunes d’aquestes se’ns diu que és per corregir errades.

I ja hi estam d’acord que n’hi havia d’errades, jo en aquesta
tribuna en vaig assenyalar algunes molt notables; no s’han
acabat de corregir totes ni del tot, ni totes ni del tot. Però no
només s’han corregit errades, s’han incorporat, s’han posat
damunt la llei tota una sèrie de nous articles, noves disposicions
addicionals, fins i tot una qüestió tan exòtica com una central de
compres. Senyores i senyors diputats, Sr. Conseller, què té a
veure amb una llei d’ordenació urbanística sostenible una
central de compres? Aprofitar el tràmit, un tràmit d’esmenes per
incorporar a una llei, que té aquest títol, una central de compres
la veritat és que, com a mínim, és un mecanisme curiós i jo crec
que rebutjable.

La participació en el debat de les esmenes, en el contingut
de la llei, en el que fa referència al nostre grup ha estat
completament negativa, cap de les esmenes, llevat d’una
transacció en què nosaltres vàrem retirar el text de l’esmena per
acceptar-ne una del Partit Popular, perquè dèiem pràcticament
el mateix, però en el gruix, en els temes importants no hi ha
hagut acceptació de cap de les esmenes que nosaltres vàrem
presentar.

I llavors, quan s’ha demanat al conseller a diferents àmbits
per què s’havia tramitat això així, per què no hi havia hagut
participació ciutadana o per què els grups parlamentaris no
havien tengut possibilitat de participar en la redacció, de
conèixer la redacció, de poder donar la opinió, el conseller ha
remès a la llei del sòl. I és una contestació que, curiosament, es
va repetint; és a dir, cada vegada que hi ha un tema en què
l’engrunen una mica, el conseller diu: no, però això ho
arreglarem a la llei del sòl, això, la participació serà a la llei del
sòl. A la llei del sòl, i per què no ara, per què no ara? Si
tanmateix vostè diu, per activa i per passiva, que vol
participació, li deia a la Sra. Armengol que volia festejar,
etcètera, doncs per què no ho ha fet?

Jo la veritat és que no m’ho crec, no m’ho crec, m’ho creuria
perquè vostè sap com es fa la participació, si no ho sabia li hem
ensenyat, sap com es fa, sap com es fa; vostè ho sabia, pens jo,
em permeti que ho dubti perquè no entenc com reiteradament
diu que ho farà i després no ho fa, ho ha fet una vegada i
obligat, i obligat, sí, i obligat, i jo crec que si no hagués estat
d’aquesta manera no hi hagués hagut participació, i vostè sap
com es va fer, reunions i més reunions i intentar aproximar
postures. Per què aquesta vegada no ho ha fet? I aquesta vegada
és molt més important, és la llei a nivell territorial més
important que s’ha tramitat en aquesta comunitat autònoma, la
més important i vostè no ha volgut sentir res en absolut de la llei
que substituirà el Decret 2/2008, 2/2012, perdó.

Entrant al contingut de la llei, doncs hi ha hagut, com he dit
abans, una sèrie de canvis; podem parlar d’aquests canvis, en
principi l’estructura general es manté, però s’afegeixen una sèrie
d’aspectes que venen d’una certa disponibilitat del Grup
Popular i del Partit Popular a anar rebaixant el contingut de la
llei, per tant el que era el decret, si el decret hagués estat..., miri,
vostè sap què és un camell? Un camell és un cavall que va
passar per una comissió, i en aquest cas ...

(Algunes rialles)

... si el decret hagués estat un cavall, que no ho era, ara ens
trobaríem un camell, ara ens trobaríem un camell, perquè vostès
el que han fet ha estat incorporar esmenes rera esmenes per
intentar i aconseguir, ho aconseguiran avui, rebaixar el
contingut de tota una sèrie d’articles.

En el concepte de sòl urbà es manté l’estructura de la llei,
del decret llei, sòl urbanitzat, sòls que assoleixin el grau
d’urbanització i els assentaments en medi rural, però a aquest
s’hi ha de sumar la disposició addicional primera, que abans era
la transitòria primera i que hi ha una errada a l’exposició de
motius, diu “transitòria” i ha de dir “addicional”, però aquest
tema segurament l’arreglaran ja els serveis jurídics. En
conseqüència, l’addicional primera és la clau en aquesta
regulació de sòl urbà, perquè l’addicional primera diu que seran
sòls urbans amb independència de la seva classificació
urbanística prèvia, aquells que tenguin unes determinades
condicions, serveis o que tenguin una consolidació, i per tant,
amb independència de la seva classificació urbanística prèvia;
és a dir que poden venir d’una situació de sòl rústic protegit.
Vostès diuen que no, però aquí diu clarament “amb
independència de la seva classificació urbanística prèvia”.
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L’ordenació es fa per pla general o per pla especial, i diuen:
fins que s’aprovi l’instrument de planejament que els ordeni no
es podran donar llicències d’urbanització i d’edificació; però bé,
aquí es boten clarament la Llei del sòl, la Llei del sòl no permet
urbanitzar i edificar si no està aprovat el corresponent projecte
de repartiment de càrregues i beneficis, i això ho saben
perfectament. Què vol dir que aprovin un instrument de
planejament i a partir d’aquí ja directament puguin donar
llicències i puguin urbanitzar? No, senyor, han d’aprovar el
projecte de reparcelAlació o el de compensació, depenent del
sistema que vostès tenguin, articles 8 i 9 de la Llei del sòl
estatal, que també se la boten tot i que diuen que s’hi han basat.

I diuen, en el punt 5 d’aquesta disposició addicional
primera: “En cap cas no podran classificar-se com a urbans els
sòls de transformació urbanística dels quals s’hagués iniciat
estant ja classificats com a sòl rústic protegit”. Només faltaria!
Només faltaria que aquells que tenen sòl rústic protegit i hi ha
hagut operacions d’infracció urbanística dins aquests ara els
classificassin com a urbans! Això és una redundància que no
calia en absolut posar-la.

Serveis urbanístics bàsics. Article 53 del Reglament de
planejament del 78, del 78, estipula els serveis urbanístics bàsics
d’una manera, vostès ho fan d’una altra. Què passa amb
l’enllumenat, amb les pluvials, amb la pavimentació, amb la
xarxa viària? Doncs, no són serveis urbanístics bàsics, segons
vostè; segons vostè avui, perquè vostè, Sr. Conseller, aquí ha dit
que hi havia sòls que per a vostè eren urbans, encara que
estiguessin com a protegits, però que per a vostè eren urbans
perquè tenien faroles, aquí li hem sentit dir, perquè tenien
faroles. I ara resulta que l’enllumenat, l’enllumenat públic vostè
no el posa com a un servei urbanístic bàsic, i la Sra. Marí ens va
dir que li pareixia molt bé perquè en els assentaments de la
Serra de Tramuntana no feia falta que hi hagués ilAluminació. És
una visió molt romàntica de la Sra. Marí, però que no es
correspon amb la realitat, ho demanin als habitants de la Serra
de Tramuntana a veure si volen o no volen llum el vespre en els
seus carrers. I a més, ho demanin a la Llei del sòl i al Reglament
de planejament, l’enllumenat, les pluvials, totes aquestes
parcelAlacions que vostès incorporen com a sòl urbà, totes
aquestes parcelAlacions, algunes d’aquestes que estan dins sòls
que són inundables, com és possible que no hagin d’incorporar
pluvials? Doncs no han d’incorporar pluvials perquè no són
serveis urbanístics bàsics.

Els assentaments en medi rural. Doncs aquí ja començam
amb els conceptes jurídics indeterminats, n’hi ha moltíssims a
la llei, moltíssims, moltíssims dubtes i alguna que altra errada;
diu que seran aquests assentaments en medi rural “aquells que
per la seva escassa entitat o dimensió”. Què vol dir escassa
entitat o dimensió? De què parlam, d’una, dues, tres hectàrees,
vuit hectàrees, deu, què vol dir? Una mica de rigor, perquè
parlam de coses bastant serioses.

També diu, una altra indeterminació que han afegit ara, “ús
predominantment residencial”, abans era “ús residencial” en el
decret llei i ara l’hi han afegit “predominantment”. És a dir que
també podran ser classificats com a urbans aquells assentaments
en medi rural que tenguessin altres usos incorporats que no
fossin el residencial i que estiguessin dins el mateix àmbit, ha de
ser predominantment residencial, però no com a abans que era
exclusivament residencial.

Vostè sap que l’article 12.2 de la Llei del sòl permet
excepcions en els nuclis tradicionals, legalment assentats en el
medi rural; però aquí vostès no fan, lleven aquesta paraula
“legalment” i incorporen totes aquelles urbanitzacions o
parcelAlacions que són clandestines, i són parcelAlacions que
s’han fet a sòl rústic. Miri, a Palma n’hi ha més de 130,
d’aquestes 130, el 70% d’aquestes 130 estan fetes per dos
parcelAlistes, que no els diré promotors, per dos parcelAlistes que
han comparegut en aquest tipus de tema de manera habitual i
sistemàtica. Què feien?, amb una pala compraven una sèrie de
finques en sòl rústic, una sèrie de parcelAles, amb una pala
obrien un vial de terra de 4 metres, dividien les parcelAles en
parcelAles de 1.000 metres o de 2.000 metres i a edificar, i s’ha
acabat. I a aquests senyors i a aquestes parcelAles vostès ara els
donen la categoria d’urbà, i si això no és un gran greuge
comparatiu amb el creixement urbanístic reglat, amb
parcelAlacions a través de plans parcials, urbanització,
compensació, cessions, etc., ja em dirà què és!

Bé, ja en vàrem discutir el dia del decret llei, que no farà
falta clavegueram, no faran falta determinats serveis, segons
vostès. El clavegueram és un d’ells, és un que vostè menciona,
però els altres no els menciona, però tampoc no tenen per què
fer falta. I diuen textualment “no haurà de preveure
obligatòriament les reserves legals...-i ho diu, eh, és a dir, les
reserves legals no les hauran de preveure- per a equipaments i
espais públics que resultin exigibles a la resta del sòl urbà”. És
a dir, la resta del sòl urbà, exigibles cessions per a dotacions, per
a equipaments i per a espais lliures públics i aquí no, premi,
premi sobrevingut, perquè això no figurava en el decret llei,
premi sobrevingut!

I la “densificació”, vostès diuen aquí, un altre premi
sobrevingut, “la seva població potencial no computarà als
efectes de reserves obligatòries d’espais lliures públics en el
municipi”; és a dir, a un municipi, el que sigui, hi incorporam
de cop i volta tota una sèrie d’urbanitzacions noves i aquesta
població no computa als efectes d’espais lliures públics com a
sistema general, els 5 metres quadrats per habitant, no computa.
I per què no computa? És a dir que ens hem ”densificar” i hem
de tenir menys espais lliures públics perquè així vostès ho
proposen.

No hi ha cessions d’equipaments, no computa com a
creixement, article 5.4 que fa referència a l’article 33 de les
Directrius, no computa per a espais lliures públics,  i el 15%
d’aprofitament tampoc? Perquè aquí hi ha una gran
indeterminació, l’article 8.2 diu actuacions de dotació,
l’increment (...) de mitjana ponderada, però una gran
indeterminació. Jo entenc que tampoc, que ni 15%
d’aprofitament ni res, perquè ara ve el bo, el que han afegit de
bo en aquest article, que és l’obligatòria constitució d’una
comunitat de propietaris. Això és una novetat mundial, no hi ha
cap legislació urbanística que per regular el repartiment de
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càrregues i beneficis ho faci a través d’una comunitat de
propietaris.

L’element comú de la comunitat de propietaris són les
infraestructures i els serveis, i vostès diuen: aquest element
comú serà privat, privat; és a dir, els vials privats, sense
perjudici del seu ús públic. Però aquella cosa que deia, que hi va
haver un canvi important, aquí es va fer una urbanització a Son
Vida, no és que vulgui comparar Son Vida amb les
parcelAlacions seves, però més o manco vostè va al mateix, es va
fer una urbanització a Son Vida que va ser privada i no es varen
produir cessions de vials, fins que va entrar en vigor la Llei del
56, la Llei del sòl del 56 que obliga, com a primer sistema, la
cessió de vials. Diu vostè: ni vials, ni zones verdes, ni
infraestructures.

Sòl urbanitzable. Sòl urbanitzable directament ordenat,
també per la seva reduïda dimensió, ja hi tornam a ser: la seva
reduïda dimensió! Substitució de les cessions que fixa la
normativa urbanística per a, en aquestes, les que són de reduïda
dimensió i que vostè diu que es poden ordenar directament des
de la planificació urbanística municipal, en aquestes en el decret
llei era dues terceres parts de cessió, dues terceres parts; i què
ha passat que ara resulta que veim que per una esmena vostès hi
posen la meitat, passen de dues terceres parts a la meitat. Què ha
passat en pocs mesos? Qui els ha convençut que dues terceres
parts era excessiu i que només bastava la meitat? Quin premi
més important! Per què? Perquè vostè sap que en el planejament
parcial, es faci d’on es faci, i jo ho sé, quasi sempre la meitat del
sòl lucratiu, la meitat del sòl ordenat és sòl lucratiu, i la meitat,
més o manco, és sòl de cessió, sempre va al 50%, 51, 52, 53...
Bé, i el 15% d’aprofitament se li ha d’afegir. I per tant jo
pensava que entre el 50% de cessions i el 15% d’aprofitament,
de l’article 8 del seu decret llei, de la seva llei, doncs estàvem
en les dues terceres parts, i deia, més o manco van bé, no vàrem
fer esmenes; però vostès sí, vostès varen fer una esmena i varen
rebaixar les dues terceres parts a la meitat. Qui els ha convençut
que aquesta important rebaixa podia ser sostenible, Sr.
Conseller, podia anar incrementant la sostenibilitat de la nostra
comunitat?

Actuacions de transformació urbanística. En cap cas, la
superfície de terrenys sotmesos a actuacions de transformació
urbanística no computa com a creixement als efectes que preveu
l’article 33 de les Directrius. És a dir, aquí tornam una altra
vegada a extralimitar les possibilitats de creixement que teníem
i jo crec que aquest és un defecte dels més importants que té la
llei o una errada o una mancança, que l’article 33 estableix, les
Directrius estableixen un límit de creixement, aquests límits de
creixement, ja li vaig dir, estan ultrapassats a molts de
municipis, i per tant si vostè diu que ha de ser sostenible, el que
toca és limitar el creixement, limitar, intentar rebaixar el
creixement. Però vostès fan tot el contrari, incrementen el
creixement; és més, no només l’incrementen sinó que diuen que
no s’ha d’acomplir a les actuacions de transformació urbanística
el que preveu l’article 33 de les Directrius. En definitiva,
desactiven un dels articles més importants de les Directrius
d’Ordenació Territorial.

En el concepte de solar, doncs m’agradaria que tenguessin
en compte el que ara els diré, com va passar a la disposició
addicional primera i a la transitòria primera que varen suposar
una situació incòmoda per a bastant gent. Ho facin bé, si ho
volen fer ho faran, però ho facin bé: en el concepte de solar, diu
que les parcelAles en sòl urbà que confrontin amb via pública,
que confrontin amb via pública, però resulta que ens han dit
abans que les parcelAlacions en medi rural, els assentaments en
medi rural el vial no serà públic. Llavors, què passarà, els faran
urbans però no podran edificar perquè no són solar? Doncs ho
mirin perquè realment és una errada important.

A l’article 7 surt, per primera vegada i única, la possibilitat
de desenvolupament d’aquesta llei per reglaments per part dels
consells insulars, i únicament i exclusivament per tenir formes
alternatives al compliment del 15% d’aprofitament, de la cessió
del 15% d’aprofitament de l’article 8. Vostè no creu, Sr.
Conseller, que hagués estat millor que el desenvolupament de
la llei hagués tengut unes determinacions bàsiques i després la
concreció es fes a través de reglaments dels quals tenen
competència exclusiva en matèria urbanística, que són els
consells insulars? I els deixa exclusivament la possibilitat
d’intervenir amb reglament per rebaixar el 15% de cessions
previstes a l’article 8.

Cessions que, com tantes altres coses en aquesta llei doncs
passen per la disposició transitòria segona del 15 al 10% en
determinats supòsits, que són majoria. És a dir que una rebaixa
via esmena, una rebaixa rera l’altra.

La reserva per a habitatges protegits doncs s’excepciona una
altra vegada més a les zones turístiques amb condicions que són
a la carta i després en aquells sòls que hagin hagut de cedir el
50% de l’àmbit a cessions. Doncs en aquests sòls que han de
cedir el 50% del seu àmbit a cessions són tots i per tant, ja hem
dit fins i tot els d’ordenació detallada, per tant el que pensava
que hi hauria reserva per a habitatges protegits, li don una mala
notícia, mala sort, no hi haurà reserves per a habitatges protegits
si s’aplica la llei.

I ja m’estic passant, president, però m’agradaria insistir en
una qüestió que ja hi vàrem fer esment a la presa en
consideració o validació del decret llei i és la disposició
transitòria primera, que abans era la disposició addicional
primera, és la que diu que els urbans, els falsos urbans, els que
no estiguin consolidats, passen a ser urbanitzables. A la
disposició addicional primera del decret llei era així, talment, i
aquí vostès els donen un termini, romandran com a urbans, amb
un termini de tres anys són els d’ordenació detallada, i quatre
anys els d’ordenació no detallada. Però quan comencen a
comptar aquests tres anys? Vostès diuen que començaran a
comptar quan s’iniciï l’execució; és a dir que aquells que iniciïn
la seva execució als tres anys podran mantenir la condició
d’urbà, si no passaran a ser urbanitzables.
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Què vol dir, Sr. Conseller, iniciar l’execució, què vol dir?
Màquines, vol dir aprovació del projecte de càrregues i
beneficis, vol dir aprovació del projecte d’urbanització? I si vol
dir iniciar l’execució físicament, jo dic: i si l’inicien avui i demà
l’aturen, què passa? Continuen essent urbans o ja passen a ser
urbanitzables? És una nova indeterminació la qual s’hagués
pogut resoldre posant un termini d’acabament d’algun tràmit,
però d’acabament, com per exemple d’aprovació del projecte
d’urbanització o del repartiment de càrregues i beneficis.

I per acabar voldria fer referència a un aspecte que en
parlarem una mica més després, però que em pareix important:
en el títol d’aquesta llei es diu que és una llei de mesures
urgents per a l’ordenació urbanística sostenible, i la paraula
“sostenible” no és una paraula neutral ni és una paraula que es
sobreentengui directament el que vol dir; és a dir, si vostès
realment creuen que amb els seus preceptes el desenvolupament
que es crea és sostenible, com ho “parametritzen”, quins
paràmetres vostè ens pot explicar que s’han aplicat i que
realment responen a un criteri de sostenibilitat?

Vostè podria dir aquí que hi ha una sola disposició a la llei,
una, n’hi deman una, una disposició a la llei per la qual es creï
major sostenibilitat ambiental que la que hi havia abans del
decret llei, abans que vostès aprovassin el decret llei? Hi ha més
sostenibilitat, amb tot aquest creixement, tot el que hem explicat
de sòl rústic, de sòl urbanitzable, etcètera?

Miri, una mala regulació urbanística produeix efectes
catastròfics en el territori i, a més, tenen caràcter irreversible, ja
no hi ha manera de tornar enrera. Jo, Sr. Conseller, fa dos
diumenges vaig llegir, com faig habitualment, El País, i hi havia
una pàgina sencera de dibuixos d’El Roto: n’hi havia un que
deia, hi havia un pare, una mare i un ninet a un passeig marítim,
es veia la barana del passeig marítim, suposadament vaig pensar
que era un passeig marítim, i son pare els deia: ¿os acordáis de
cuándo había horizonte? I el nin li deia: ¿cómo era, papá? Com
era? Jo quan vaig llegir això, Sr. Conseller, vaig pensar en
aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carbonero. A continuació, passam al debat de
les esmenes, mantingudes al projecte de llei, RGE núm. 2352,
2353, 2355, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364,
2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2374, 2375, 2376,
2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386,
2387, 2388, 2389, 2390 i 2391/12, així com els vots particulars
presentats pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més
per Menorca següents: a l’article 4, esmena RGE núm. 2407/12;
a l’article 15 bis, esmena RGE núm. 2393/12; a la disposició
addicional primera, esmena RGE núm. 2406/12; a la disposició
addicional sisena bis, 2410/12; a la disposició addicional sisena
ter, 2411/12; a la disposició addicional sisena quater, 2414/12;
a la disposició addicional sisena quinquies, 2415/12; a la
disposició addicional sisena sexies, 2416/12; a la disposició

transitòria segona, 2421/12; a la disposició transitòria segona
quater, 2404/12; a la disposició derogatòria, 2412, 2413, 2418,
2419 i 2420/12.

Per a la defensa d’aquestes esmenes, dels vots particular,
així com per fixar la posició en relació amb les esmenes i vots
particulars mantinguts pel Grup Parlamentari Socialista, intervé,
per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativa-Entesa i Més per
Menorca, el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, són moltes esmenes i ja l’han sentit, tot aquest
procés ha estat un bon bullit, un bullit i el que a nosaltres més
ens pica: un pas enrera en la protecció del territori. Per això, i
s’ha tornat dir, al que no hi puc donar passada, i ja li vaig dir en
el primer debat, és que encara li diguin a aquesta llei “de
mesures sostenibles”. Així que aquesta és la nostra primera
esmena, eliminar “sostenibles” per denunciar l’atreviment, el
sarcasme i jo diré la barra, senyors diputats, perquè s’ha de dir
així, la santa barra de nomenar aquesta llei “de mesures
sostenibles”.

Ho vaig demanar al Sr. Company i al Sr. Bauzá el dia de la
convalidació del decret llei, ho he seguit demanant en comissió
i ho torn demanar avui, aquí: quina mesura sostenible hi ha en
aquest decret llei? Me’n diguin una. Què té de sostenible
legalitzar urbanitzacions ilAlegals i eximir-les de serveis? Què té
de sostenible llevar avaluacions d’impacte ambiental i construir
en sòl rústic? Què té de sostenible deixar urbanitzar sobre
ANEI, urbanitzar ANEI directament, senyors diputats? Perquè,
segons el batle d’Andratx, que confiï que avui desmentirem,
segons el batle d’Andratx aquesta llei habilita per urbanitzar
sobre ANEI, i ell s’hi ha posat, s’hi ha posat a Cala Blanca.

Se’n recorden de Cala Blanca? Aquella cala de Biniorella on
es manifestava el PP amb qui era el batle, el Sr. Porsell, avui
director general del Sr. Company, a primera fila; el Sr. Rotger
davant davant. I se’n recorden per què hi eren a Cala Blanca
aquell temps? Perquè si no se’n recorda qualcú, jo li puc
explicar: tot ve de quan detingueren el Sr. Hidalgo i l’exdirector
general d’Ordenació Territorial del Partit Popular, el Sr. Massot;
va ser en aquell moment àlgid que el PP es va sumar a protegir
Biniorella. I francament, amb el desastre que va fer el PP a
Andratx, em pensava que es torbarien a tornar-hi, però, com
tantes, com sovint que som optimista amb vostès, m’he
equivocat.

A vostès els agrada el model d’Andratx, l’Andratx dels
nostres pecats, per qualque cosa degueren triar el Sr. Massot per
a l’ordenació del territori! I volen dur el model d’Andratx per
tota Mallorca, aquesta llei hi avança.
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Com volen, en el segle XXI, més urbanitzacions a vorera de
mar, davant per davant la mar, com Ses Variades a Eivissa? Dic
com, com Ses Variades, perquè el PP, per tranquilAlitzar-nos,
ens diu que afecte més bandes, vaja quin consol! Per cert, ens
podria aclarir quines. Urbanitzacions davant per davant la mar,
en el segle XXI, això és el que entén el conseller per
sostenibilitat.

Per reblar el clau, ens han introduït una central de compres.
No, no, no és cap coverbo, el PP trobava que hi havia un raconet
a la llei i va pensar, ¡tate!, una central de compres. Què té més
si no té res a veure amb una llei sobre mesures urbanístiques!
D’originals sí que se’ls ha de dir que ho són, però és que no han
posat ni mitja paraula a l’exposició de motius, ni cap
advertiment al títol, res, d’“estranquis”, una esmena contra totes
les recomanacions doctrinals, contra pronunciaments del
Tribunal Constitucional, amb advertència dels lletrats, i què té
més?

Aquesta llei és un monument a la mala praxis legislativa, un
exemple de llei inintelAligible, laberíntica, impossible d’entendre
pels ciutadans i que provoca mal de cap a tots els operadors
jurídics, però torn a l’esmena, Sr. Company, no són berbes, és
una befa que aquest document surti als butlletins oficials duent
al títol la paraula “sostenible”, una befa i una vergonya. Ja
sabem que la dreta, tot i que és prou capaç de promoure
iniciatives de protecció quan és a l’oposició o no té majoria,
sempre ens du iniciatives desenvolupistes quan és al Govern,
però defensin-ho de cara!, tenguin la decència de no dir-ne
“mesures sostenibles”, per l’amor de Déu!

En una altra esmena proposam suprimir la paraula “urgents”
perquè, què hi ha que sigui tan urgent?, què ha aportat avui per
avui el decret llei que no pogués esperar? Perquè -recordin-ho-
fa mesos que està en vigor. Què és el que era urgent?, que el
batlle d’Andratx comenci a tramitar la urbanització de Cala
Blanca? L’apelAlació a la urgència només és una excusa per
poder tirar de decret llei, ni més ni pus. Un decret llei que com
vostès saben no pot afectar drets estatutaris, de l’Estatut, no
afecta el medi ambient, el Govern diu que no, no afecta el dret
de l’habitatge, tampoc, i l’urbanisme, Sr. Company?, no afecta
gens, gens ni mica el dret de propietat?, n’està ben segur?, el
Govern diu que no. Han forçat el decret llei per evitar el Consell
Econòmic i Social, era abans de llevar-lo; per evitar la
participació, la dels ciutadans i d’entitats, la dels ajuntaments i
consells, que són els competents, per esquivar l’exigència de la
Carta Europea d’ordenació del territori que diu que tota decisió
territorial s’ha de sotmetre a informació pública. En definitiva,
per evitar la transparència.

I tanmateix, no insistiré en el vessant jurídic, em basta el
polític. El moment que vivim exigeix una altra actitud, no la de
governar amb decrets lleis i provocacions. Però també la
tramitació n’ha estat una continuació, l’han aprofitat per
trasmudar el text unilateralment, en comptes d’incorporar
aportacions dels altres, l’han girat damunt davall amb les seves
pròpies esmenes. Nosaltres esmenàvem un text i quan passàvem
a discutir-lo ja no hi era perquè el mateix Partit Popular ja
l’havia girat. I això era tan urgent?, quin text era l’urgent, el que
publicaren llavors o el que aprovarem avui? I això que un dels
mèrits de la llei havia de ser la seguretat jurídica, quina
seguretat?, la del decret llei o la d’aquesta llei? Si no volies
tassa, tassa i mitja.

I no s’enganyin, en l’urbanisme hi ha pocs errors, una
paraula, un número, una retxa són molts de doblers, hi ha molta
gent que guaita. Quan es vol escriure “dues hectàrees”, no
s’equivoquin, són dues, no vint-i-una. Darrera cada esmena,
darrera cada correcció d’errors hi ha molts d’ulls que miren, hi
bateguen interessos molt poderosos, que no baden mai.

Deia el director general d’Ordenació del Territori que en el
decret llei “hay alguna cosa que no queda clara”, és un gran
titular, Sr. Company, ja el vaig fer servir “alguna cosa que no
queda clara”, parlam d’urbanitzacions senceres i ara em deman,
ha quedat clar ja? 

A Eivissa no sabien si afectava la Llei 4/2008, l’exbatlle
d’Andratx, l’actual batlle, millor dit l’actual batlle diu que sí, jo
el batlle d’Andratx, l’exbatlle no ho sé, li ho ha dit vostè què es
vol fer a Cala Blanca?, li ho ha dit? Perquè la Sra. Marí insisteix
-i jo li ho agraesc i jo li ho agraesc- que el decret llei no toca cap
dels espais protegits per la Llei 4/2008, ho duc al Diari de
Sessions. Idò, què fa el batlle d’Andratx?, el ridícul? Ell troba
que es pot entendre que el decret llei ha desclassificat una part
de l’ANEI, això enlloc no ho diu, enlloc, ni mu, sense que ho
digui l’exposició de motius, sense que ho digui cap plànol
rectificant la delimitació, sense que el conseller ho digués a la
presentació de la llei, ni ho digui ara, seria un escàndol.

Per això els convid, en primer lloc a vostè, Sr. Company, a
aclarir que unes normes subsidiàries no poden canviar la
delimitació d’una ANEI que figura en una llei, una llei amb tots
els ets i uts aprovada per aquest parlament i publicada als
butlletins oficials. Digui-ho aquí, digui-ho avui clarament, no
s’amagui.

Certament el nus de la qüestió és aclarir què és i què no és
sòl urbà. Compreníem que la llei s’adaptés a la normativa bàsica
estatal, però no és el que fa el PP. La llei bàsica diu que és sòl
urbanitzat allò que s’ha integrat de manera legal -legal- en la
xarxa -diu xarxa- de dotacions i serveis propis de nuclis de
població -dotacions-; idò la seva proposta ni demana que s’hagi
integrat de manera legal ni que hi hagi xarxes d’aigua i
clavegueram ni parla enlloc de dotacions. No hi encaixa,
sobretot per les excepcions. Sap que li agraden les excepcions!,
sap que els agraden les excepcions! D’entrada, la dèria per
amnistiar les urbanitzacions ilAlegals i fer-ho amb premi,
rebaixant les exigències mínimes, fent de millor condició, de
molt millor condició, l’urbanisme ilAlegal que el legal, perquè és
cert -ja s’ha recordat- que la llei estatal permet un règim
peculiar per als nuclis tradicionals -tradicionals- i legalment
assentats. Quines exigències, eh?, Sr. Company, legalment
assentats!, ho són tiquismiquis a Madrid.

Res d’això no és el que regula aquesta llei. Aquesta llei crea
un règim privilegiat per motius espuris. El decret llei diu que
uns terrenys seran urbans, sí, perquè hi ha una zona de xalets o
“per raons d’índole territorial o paisatgística no els pertoca tenir
serveis”. Què deu ser això de “no els pertoca” o “per raons
d’índole territorial o paisatgística”? 



1706 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 29 de maig del 2012 

 

En vaig fer befa d’aquest “si no els pertoca” en el debat de
convalidació i sembla que m’han escoltat. De fet, la Sra. Marí
em deia en comissió que han rectificacions a partir de les
nostres paraules, no de les nostres esmenes, però sí de les
nostres advertències, rectificacions per introduir més
arbitrarietat, no per corregir-la. En aquest cas, veig que deuen
haver conclòs que “no pertoca” no s’aguantava gaire i ho han
canviat per “no s’estima convenient”, molt millor, és clar que
sí!, molt, però molt millor, això sí que és que qui governa no
estima convenient que aquests terrenys s’atenguin al règim
general no ho faran. No s’estima convenient, això deu ser el
súmmum de la seguretat jurídica, no s’estima convenient, és una
troballa. És una troballa, Sr. Conseller.

Mentrestant la llei continua insistint que l’ordenació
d’aquest àmbits prioritzarà el manteniment del seu caràcter -del
seu caràcter, important-, una potència turística mundial
preocupada per mantenir el caràcter de les urbanitzacions
ilAlegals i tot això, eximint aquests terrenys dels serveis bàsics,
que no s’equivoquin, com ha dit el Sr. Carbonero, no són res de
l’altre món, carrers, electricitat, aigua i clavegueram, això és tot.
Idò, a quin urbanisme aspiram?, si això i tot ho llevam.

També varen apuntar que si el sòl era urbà s’hauria de tenir
present la seva població per calcular les dotacions mínimes que
el municipi ha de garantir als seus ciutadans. Pensem en els 6
metres quadrats per a zona verda per habitant, pensem en les
escoles, idò el PP ens ha escoltat una altra vegada i ha afegit un
apartat perquè no faci falta, perquè no faci falta. Ara per a
l’ordenació d’aquests espais no només no importarà preveure
les cessions o les ràtios allà mateix, en zones per equipament i
espais lliures públics, és que no importarà, és que aquella
població no computarà per calcular les que hagi de tenir el
municipi. 

Acabam, senyores i senyors diputats, apuntin aquesta dada,
acabam de baixar el mínim de zones verdes per habitant que han
de tenir a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera de la que
preveia el franquisme fa més de 40 anys!, d’això en diuen
modernitat?, sostenibilitat?, qualitat urbanística?, qualitat de
vida?, mentrestant concerten escoles privades al Parc Bit.

A més, tot aquest sòl, nou sòl, tampoc no es considerarà
creixement, ja s’ha dit, posarem més hectàrees urbanes, però
serà com si no hi fossin, la seva població no computarà perquè
no es pugui urbanitzar en altres bandes, això no, el PP vol
afegir, no que una cosa vagi per l’altra.

I encara una altra novetat. Des de fa molts d’anys
l’urbanisme exigeix que els solars han de dar carrer, (...) del 56,
un carrer de titularitat pública, però aquesta llei el que diu és
que els vials de les urbanitzacions ilAlegals han de ser “d’ús
públic general”, què deu ser “d’us públic general”? La
titularitat, de qui serà?, pública o privada? Bé, ja veurem com es
concretarà perquè això anirà urbanització per urbanització i
veurem com salven la comissió europea en la seva idea de no
complir la directiva sobre clavegueram. 

No m’hi puc estendre ni podré explicar una part substancial
de les diferències amb el nostre plantejament en sòl urbà.
Només apuntaré que nosaltres sí que haguéssim mantingut la
diferència que hi ha entre sòl urbà consolidat i no consolidat
perquè la trobam útil i pràctica, sobretot per aclarir un tema
cabdal: les càrregues dels propietaris. 

El decret llei afronta la qüestió d’una manera radical, ho vull
dir talment. El conseller en bravejava , deia a la presentació que
havia abolit els falsos urbans, i vaig estar content de sentir el
conseller d’utilitzar aquest concepte, perquè ha costat molta
sang, suor i llàgrimes que el PP assumeixi que hi ha sòls que no
són urbans maldament ho diguin les normes, la jurisprudència
n’és plena, però el PP no ho acceptava, i el decret llei ho fa. El
decret llei vigent diu que si un sòl no està físicament urbanitzat
com a molt és urbanitzable. Ha muntat un bon vivadéu, Sr.
Conseller, però el PP se n’ha temut. S’ha temut que enredava
promocions senceres i li ha recordat que vostès són els grans
valedors dels falsos urbans i ho ha canviat. Ja tornam tenir
falsos urbans i, tanmateix tot plegat és confús. 

Se’ns diu que els sòls classificats com a urbans que estan en
situació de sòl rural són urbans, què és estar en situació de sòl
rural?, són aquests maltractats falsos urbans, aquests que tenen
el nom d’urbans, però no en tenen els fets, sembla que sí, i que
seran urbans encara que no compleixin allò que l’article 1 ha
definit com a sòl urbà, encara que no compleixin allò que la llei
de l’Estat diu que han de tenir per ser sòl urbà. És igual, ho
seran, ho diuen les normes i ho diu ara el Sr. Conseller, el
mateix conseller que bravejava d’haver-los abolit.

En un altre flanc, la llei torna al mecanisme de la
consolidació per a l’edificació, per tant, que uns terrenys passin
a ser urbans malgrat que no tenguin els serveis bàsics, malgrat
que no siguin urbans segons la definició de l’article 1 del que
són sòls urbans, malgrat que no siguin urbans d’acord amb el
que diu la llei bàsica que són sòls urbans, sigui quina sigui la
seva classificació prèvia, ja s’ha apuntat.

Jo supòs que han anat reparant que aquesta llei no es pot
llegir innocentment. Un s’ha d’avesar a l’estil del PP que ha duit
ja al paroxisme el Sr. Delgado amb la llei turística, primer
vénen les definicions legals, que uns les troba més o menys
condretes, llavors ve la primera tanda d’excepcions, llavors
vénen les excepcions a excepcions i després, per si un cas,
sempre hi ha una fórmula de tancament del sistema que ve a dir
“i el Govern farà el que trobarà”, bé, la troballa és “el que estimi
convenient”. El que estimi convenient.

Saben com s’establirà per exemple aquest sòl urbà per
consolidació? El dibuixaran les normes, no d’acord a
definicions prèvies, sinó precisament per encaixar aquesta
excepció i això és bastant delicat perquè taques construïdes a les
Illes Balears, n’hi ha moltes, n’hi ha moltes. I jo em deman: un
sòl podrà ser urbà malgrat que ara mateix tengui la consideració
de sòl rústic?, encara que sigui sòl rústic protegit? Jo ja dic que
no acceptarem per a res que es modifiqui una delimitació d’un
ANEI feta per llei a través d’aquesta fórmula tan recargolada,
però bé, així i tot, així i tot és delicat. Això és el somni daurat
del Sr. Massot, i és de veure la quantitat de sòl que ell trobava
que era urbà al municipi d’Andratx perquè estava consolidat,
deia. Els jutges no ho han vist igual, Sr. Company, eh?, i no li
recordaré on és el Sr. Massot.
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Per cert, el Sr. Conseller ens deia -i hi insistia- que tot això
serien decisions municipals, però la llei diu que la incorporació
d’aquest sòl (...) urbans s’efectuarà pels planejaments,
s’efectuarà, no sembla que doni tantes opcions.

Quines seran les cessions? Una altra qüestió capital, també
confusa. La llei fa servir els mateixos termes que la llei de
l’Estat, però no ho defineix igual i això és confús de precís.
Coincideix que en sòl urbà hi pot haver actuacions de renovació
integral o de dotació, però per a aquesta llei dotació és tota
operació que augmenta l’edificabilitat, però només d’un 50%
que la precedent, si el supera serà reforma integral, però per la
norma bàsica estatal les actuacions de dotació es diuen de
dotació perquè són per fer dotacions. És tan senzill com això,
aquí no, no necessàriament i alerta que no parlam d’actuacions
bizantines, que ho poden semblar, aquí ens jugam la distinció
sobre el percentatge de cessions que hauran de fer els
propietaris, parlam de molts de doblers. 

Reparin en l’article 8, diu que els terrenys urbans i
urbanitzables hauran de cedir el 15% de l’edificabilitat mitjana
de les actuacions de reforma integral en sòl urbà. Reparin en
una desaparició preocupant, el 15% del sòl urbà, i ens havia dit
urbanitzable. Ha desaparegut l’urbanitzable dins l’article 8! No
hi és, se l’anomena al principi, però no se l’anomena al final.

Al sòl urbà aquest, la cessió és del 15%, també al sòl urbà
completament consolidat? Completament consolidat? Sí, la
resposta sembla que ha de ser sí, perquè quan parla de les de
dotació que són les diferents diu que només es pagarà el 15% de
l’increment, el 15% de l’increment. És molt diferent.

També introdueix confusió l’article 9. L’article 9 diu, hi ha
un supòsit, “quan el cost de l’execució de l’urbanització que ha
de suportar l’ajuntament sigui ...”, però, si les urbanitzacions les
han de sufragar els promotors!, què és això del cost d’execució
que ha de suportar l’ajuntament?

Tot plegat, al nostre grup, ens ha semblat innecessàriament
envitricollat i confús, carn de plets. Hauríem d’aspirar a normes
generals, sobretot quan afecten propietats, quan afecten
moltíssima gent, que fossin intelAligibles per als ciutadans,
aquestes costen d’entendre als entesos, sembla fet només perquè
ho entengui qui ho ha d’entendre, i vostès ja m’entenen.

Respecte de la regulació de les reserves obligatòries de sòl
per a habitatge protegit, creim que tampoc no respecte la
normativa bàsica, en tot cas la llei fa mans i mànigues per evitar
l’habitatge protegit, perquè no hi hagi reserves, tot són
excepcions.

Tampoc no estam d’acord en la dotació del pla territorial i
sectorial ni en la llei de patrimoni, avui hauria de ser una
veritable obsessió, no només cultural, també econòmica protegir
i posar en valor tot allò de valor patrimonial que té el país i no
es fa, però per al PP històricament el patrimoni és una nosa per
poder urbanitzar. Recordam bé les batalles en la mateixa finca
on ara té el pis el Sr. President o per poder preservar una part de
la murada històrica o la batalla de Son Real i tantes altres.

També mantendríem la Llei de comerç, tot i que el tsunami
que anuncien contra la supervivència del petit comerç
segurament aquesta trinxera no serà la més important.

En algun punt sí que hem coincidit, bàsicament en
previsions que ja figuraven al projecte de sòl de l’anterior
legislatura que no varen tramitar, més marge a l’autonomia
municipal i en els temes de disciplina urbanística primar el
compliment voluntari de les demolicions.

I mantenim una esmena per cobrir als ajuntaments que
estableixen les obligacions d’inspeccions d’habitatges i creim
que podria haver-hi un acord.

Tanmateix vull fer un recordatori que sembla que la llei no
té present i és tota la normativa europea sobre contractació que
afectarà l’adjudicació tradicional de les obres urbanístiques de
les juntes de compensació i aquesta llei no ho ha tengut present.

El tema dels interessos generals -vaig acabant, Sr. President-
ha quedat tan confús com al decret llei, ja aclarirem què vol dir
“contribuir al desenvolupament rural”, el desenvolupament rural
a illes petites no a grans planúries continentals. El mateix
conseller afirmava en un recent document elaborat per lliurar a
la Unió Europea que una de les amenaces del sector primari és
l’elevat preu del sòl a causa de la competència d’usos no agraris
en sòl rústic. Estam d’acord. Si aquesta és la filosofia ens hi
trobarem, ara ho veurem. Com recordam que les DOT deien que
un dels principals pecats i punts negres del nostre urbanisme era
la “rururbanització”. 

En aquest article encara tenim dues esmenes per millorar el
tractament de les energies renovables i confiï que hi tenguin una
sensibilitat. Altres aspectes no han canviat i per tant em remet
al debat de convalidació, no tendré temps d’entrar en tots.

No compartim l’eliminació d’avaluacions d’impacte
ambiental. No creim que respecti la directiva europea. No
compartim les mesures en matèria hidràulica de la llei, i aprofit
per denunciar com tenen segrestat el Pla hidrològic, un altre
tema que hauríem de tractar in extenso, ben in extenso, vengui
i en parlarem.

Alguns recordaran que sí que havíem aplaudit una mesura,
la d’eliminar la regulació excepcional per urbanitzar vorera de
mar a l’illa d’Eivissa, una esmena que varen introduir PP i UM
fa dos anys, idò ara el PP la torna enrere. Ho fan a més amb una
regulació tan recargolada que fa empegueir, una formulació
digna de qualsevol manual de norma a la carta. Què dic, de
norma a la carta?, un manual o un monòleg de Gila!



1708 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 29 de maig del 2012 

 

L’article va lligant un seguit de condicions, no tenc temps de
llegir-les totes, perquè seria divertit, però no tenc temps, que pas
per pas te van menant cap a indrets concretíssims, de propietaris
particularíssims, que són els poquets que compleixen tot aquell
enfilall de condicions. Es veu que al PP els trajes li agraden a
mida, però fa empegueir, són les normes que et treuen els colors
quan ve una delegació europea o quan a totes les facultats de
Dret del món... se’n diu “bananarisme” urbanístic, retirin-ho,
per favor, si és que el Sr. Matutes els ho permet.

Per la nostra part mantenim una esmena perquè la llei afirmi
que l’ordenació urbanística no confereix dret a indemnització
com diuen tots els ordenaments occidentals, fins ara el PP ens
ha anunciat el vot contrari.

També mantenim vot particular a les previsions que afecten
exclusivament els plans territorials de Menorca i Eivissa. 

Sobre les derogatòries, compartim uns pocs apartats, dels
quals en demanarem votació separada i d’altres certament no.
Per exemple, recuperar els hotels en sòl rústic, amb l’excusa de
camps de golf, hotels de nova trinca, ens sembla un despropòsit.

I acab, Sr. President, confii que s’hauran fet a la idea de què
votarem en contra. Estam realment a les Antípodes, no volem
més construcció en el litoral, no volem construir Cala Blanca,
ni Ses Variades, ni La Ràpita, no volem hotels de nova trinca
per fora vila, ni premiar l’urbanisme ilAlegal. Naturalment
deman el vot a totes les esmenes, però si no en fan comptes, els
deman que com a mínim tenguin el coratge de ser francs i votin
la primera. No prostitueixin la noció de sostenibilitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Torn en contra de les esmenes i dels
vots particulars abans defensats. En nom del Grup Popular té la
paraula la diputada Sra. Virtuts Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
he de començar com ho ha fet el diputat del PSM i malgrat no
és el meu estil, em permetin que els digui: quina barra!, quina
barra!

(Alguns aplaudiments)

Mirin, quan vostès varen presentar esmenes a temes tan
importants en aquest decret llei primer i a la llei després, com
eren la definició de sòl urbà, de sòl urbanitzable o serveis
urbanístics bàsics, evidentment i especialment en el cas del
Partit Socialista, vàrem veure que hi havia una diferència
substancial respecte de la proposta que nosaltres fèiem, proposta
que per altra banda no era distinta del contingut de la Llei
4/2008. Però ja consideram el màxim de la incoherència quan
passam al projecte del llei presentat pel seu govern en aquest
parlament en el mes d’abril de l’any 2010 i veim que la
definició de sòl urbà i de serveis urbanístics bàsics són els
mateixos d’aquesta llei. I avui han hagut d’aguantar, Sr.
Carbonero i Sr. Alorda, que vostès es rasguen las vestiduras -
que no sé com es diu en eivissenc- dient-nos  que si anam al

temps de Franco. Una mica de coherència i una mica de
respecte a la intelAligència de les persones! La definició de sòl
urbà que fa aquesta llei és la seva definició de sòl urbà, Llei
4/2008 i projecte de llei del sòl. O no eren vostès consellers, fins
i tot el conseller d’Ordenació del Territori era de la formació
política del PSM. És que un ja no sap on viu, com a mínim
coherència. 

Vostès després ens demanen a nosaltres que intentem arribar
a consensos. Sí ho vol fer aquest govern, sí ho vol fer aquest
grup, però quan ens trobam amb una oposició que fa esmenes
que el primer que fan és esmenar la llei que varen fer fa un any,
és que ho posen molt difícil! Una mica de coherència! Si fóssim
coherents tots, pot haver-hi coses amb les quals no estiguem
d’acord, és bo, és respectable i és lògic pertanyem a diferents
grups polítics i a diferents ideologies, però el mínim és que no
ens insultem la intelAligència, i aquesta vegada ho han
aconseguit, sense cap dubte.

En segon lloc, i va ser una qüestió a què el Sr. Carbonero va
fer un especial esment a la comissió i em va preocupar, parlava
que hauria d’estar fora d’aquesta llei els conceptes
indeterminats, avui ho ha repetit, com per exemple “terrenys de
reduïda dimensió”. Sr. Carbonero, vagi a l’article 48 del seu
projecte de llei del sòl, és exactament el mateix concepte, però
és un concepte que no es varen inventar ni vostès, ni nosaltres.
És un concepte que s’utilitza en legislació urbanística. 

Tornant als serveis urbanístics bàsics, vostès ens volen fer
passar i per aquí sí que sincerament no hi passarem, com si
fóssim els depredadors del territori. Miri, Llei del sòl de
Catalunya, Partit Socialista i acompanyants -que no sé com es
diuen allà, però bé, el que seria el PSM aquí-, article 27, els
mateixos serveis urbanístics bàsics. Què passa, que quan
governen vostès està bé i quan ho redacta el Partit Popular està
malament? No, senyors! No, senyors! Ho poden dir les vegades
que vulguin, però això no és així i no els ho pensam consentir.

Tercera qüestió de caràcter general que em pareix
especialment destacable. Mirin, quan algú ha de manipular com
està redactat un article per dur l’argument d’allò que li convé,
vol dir que no té arguments. I els dos ho han fet en diferents
ocasions. Primer, disposició transitòria primera, al final de la
seva intervenció exclamava el Sr. Carbonero quan deia: “sòls
classificats com a urbans, no diuen a partir de quan es
comptaran els 3 o els 4 anys”. Jo crec que tots hem anat escola
i sabem llegir. Miri, aquí li ho diu: “a comptar des de l’entrada
en vigor de la llei”. Què passa? Aquí discutim, això no és ni una
barra de bar ni una tertúlia, estam discutint una llei que té un
text i que està publicat. Per tant, com a mínim l’hem de llegir,
com a mínim no falsegem els redactats. El mateix ha fet dient
que s’eliminen les reserves d’habitatges de protecció oficial. El
mateix ha fet dient que és obligatori la constitució de comunitats
de propietaris. No és obligatori, posa “podrà”, i “obligatori” i
“podrà” crec que són les dues paraules quasi més distants que hi
ha en el nostre diccionari. Per tant, siguem mínimament
respectuosos amb el contingut del que proposam i després ho
podem discutir. Però no ens ho canviïn, no facin de trileros per
fer-s’ho venir bé. Crec que això és un tema massa seriós per
entrar a jugar d’aquesta manera. 
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Però ja entrant en la llei, jo crec que és del que veníem a
parlar, crec que hi ha tres o quatre qüestions que nosaltres
consideram que són urgents i que són sostenibles i per això
mantenim aquesta llei i la defensam. Hi ha tres objectius bàsics.
Primer objectiu, deixar clars els conceptes, els ho he dit els ho
repetesc, concepte de solar el mateix. El Sr. Carbonero amb la
seva esmena pretén introduir en la definició de solar, per
exemple, que sigui obligatori que tenguin xarxa de gas. 

(Remor de veus)

Me’n vaig a l’article 45 del seu projecte de llei i d’això no
en deia res. Però bé, em preocupa més que ho digui o no el seu
projecte de llei, la incoherència que això suposa. Què passa?,
que aquells municipis que no tenguin xarxa de gas, i tots som
conscients que n’hi ha molts que per la seva poca entitat és molt
difícil que en tenguin, no tendran solars, no hi podran fer cases?
Què passa, que vostè vol tractar igual Palma que Lloret...

(Continua la remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Jo els he escoltat, m’agradaria que vostès fessin el mateix.
Ja sé que no els agrada, però m’alegra molt que no els agradi!

Vol el mateix per a Palma que per a Lloret? O la ciutat
d’Eivissa que Sant Joan? O Maó o Ciutadella que Fornells? No,
no, i han de continuar sent diferents. I la llei té una finalitat,
fixar els mínims, per sota d’aquí, ningú. L’Ajuntament de Palma
en el seu planejament, igual que el Pla Territorial de Mallorca,
establirà quins són els serveis bàsics a cada banda, que donen la
condició de solar. No facem un vestit que ningú no hi càpiga i
després haguem de fer multitud d’excepcions.

Els dos han comentat una cosa que els vull aclarir, perquè no
hi ha cap trampa. Sòl urbanitzable, vostès ens diuen que havíem
posat dos terços d’usos no lucratius i ara n’hem posat la meitat.
Tornen llegir malament, millor dit, tornen ometre
malintencionadament una dada. Dins els dos terços era “inclòs
el 15% d’aprofitament mitjà” i a la meitat “no està inclòs el
15% d’aprofitament mitjà”. Si fan els números els sortirà igual.
Per tant, què vol que li digui? Discuteixin-nos allò amb què
ideològicament no estiguin d’acord, però no s’inventin coses.

Article 3, que crec que és el que ha duit més gruix,
juntament amb l’addicional primera, d’aquesta discussió.
L’article 3 dóna una solució i reconeix el caràcter urbà dels
assentaments en medi rural, caràcter urbà per cert que també
reconeix el PSOE a la seva esmena, per tant, crec que d’això no
n’hem de discutir amb vostès, el PSM té una altra posició que
respectam. Però és que això és lògic que sigui així, la condició
d’urbà no és una decisió política, és un acte reglat. Miri, el
Tribunal Suprem ho diu molt clarament moltes vegades, he
agafat un paràgraf perquè em pareix especialment aclaridor. “La
clasificación como suelo urbano constituye un imperativo
legal, que no queda al arbitrio del planificador, sino que debe
ser definido en función de la realidad de los hechos”. El que
se’n diu fuerza normativa de lo fáctico. Aquest article respon a
la realitat dels fets, reconeix el caràcter urbà en els assentaments
residencials existents en el medi rural a l’entrada en vigor de la
llei que per diferents motius no s’estimi convenient l’aplicació
completa del règim urbà. 

Quina és la diferència entre el PSOE i nosaltres? Nosaltres
el que volem amb aquesta llei és congelar aquests assentaments.
La proposta que vostès fan de delimitar l’àmbit, incloent zones
verdes, espais per a dotacions, etc., ens pareix molt ben
intencionat, però té una conseqüència directa claríssima: el
creixement del perímetre de l’àmbit, és a dir, consumir més
territori. Nosaltres hem optat per la congelació de l’assentament,
és el que hi ha i res més. 

(Remor de veus)

Vostès mateixos. Ha llegit, la qual cosa li ho agraesc, perquè
ja està bé de manipulació, que aquest article diu que els
assentaments en medi rural no poden estar a terrenys protegits.
M’agradat sentir-ho de la seva boca, perquè de vegades un
pensa que no sap llegir. Efectivament, li ho repetesc, no poden
estar en terrenys protegits.

Entrant en el capítol segon, hi ha actuacions de
transformació urbanística, l’article 8 que l’hem consensuat amb
el Partit Socialista, l’article 9 no. El més important que els vull
destacar perquè també és un tema que n’han parlat molt. Mirin,
les actuacions de transformació en cap cas no suposen
transformació del sòl rural i en conseqüència no computen com
a creixement a efecte de les DOT. I això no ho dic jo, ho diuen
tractadistes que han comentat aquesta llei. No alarmin la
població, és el que hi ha, ni més ni menys. Qui va fer les DOT?
És que vostès em fan molta gràcia. Mirin, vénen aquí i
presumeixen de les DOT i qui va fer les DOT? Les DOT les
vàrem fer nosaltres. Els límits de creixement els vàrem fer
nosaltres. Vostès no han fet res de tot això, la LECO, les DOT,
la LEN, ... vostès no han fet res, moratòries, això ho fan
beníssim...

(Alguns aplaudiments)

Jo crec que deuen tenir unes especials ganes d’aturar-ho tot,
però no decidir. Mirin, nosaltres decidim, els que decideixen de
vegades s’equivoquen, sí, però volem el risc d’equivocar-nos,
el que no volem és la paralització per la paralització que és el
que varen fer vostès i així els ha anat les dues vegades que han
governat.



1710 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 37 / 29 de maig del 2012 

 

Tercer capítol, ja sé que vostès no hi estan d’acord, hem
arribat a alguns acords amb el PSM, les esmenes 2372, 2373 i
2380, que tenen un objectiu molt concret i és intentar que
modificar un planejament no sigui un calvari i a més hi ha
ajuntaments de tots els colors polítics. Per tant, els seus batles
iguals que els nostres, saben que moltes vegades qüestions que
no tenen cap transcendència política, record per exemple ara
mateix el que vàrem haver de fer, i ho va aprovar aquesta
cambra, per poder fer a una barriada que es diu Can Misses a
Eivissa, l’hospital general, l’hospital nou. Vàrem haver de fer
un decret llei. Hauria estat molt més fàcil modificar el Pla
general i no hauria fet falta que cada vegada que hem de fer una
cosa senzilla, d’interès general, com és per exemple un canvi
d’ús, d’un equipament entressis en una dinàmica que fa que no
sé fins quants d’anys allò no està fet. Nosaltres ho volem
facilitar. Vostès veuen bubotes per tot. Miri, tot és molt més
senzill, tot és molt més senzill. És intentar defensar que les
coses es facin bé. El seu principi de desconfiança absoluta, és el
seu problema, però no tenen raó, ni tenen raó, ni la seva
experiència és per tirar coets. 

M’ha fet molta gràcia quan el PSM comença dient que
aquesta norma és el monument a la mala praxi legislativa. Jo era
en aquest `parlament, era el primer dia que vaig tenir l’honor
d’asseure’m a l’escó, el dia que es va fer el decret llei de Sa
Coma. Jo com a mínim callaria, com a mínim callaria, perquè
allò sí que Déu n’hi do! De la mala praxi legislativa! Que tota
llei es pot perfeccionar?, sí. Que és millor que cada norma no
introdueixi articles que no tenguin relació directa, com és la
central de compres?, sí, ho reconec, però dos temes molt
importants i que defineixen la necessitat que es faci així. Primer,
la urgència, crec que tots estam d’acord amb què totes aquelles
coses que puguem fer per estalviar són bones, objectivament
bones, sobretot si són legals, com és aquesta d’àmbit legal. I
dos, la mesa de la comissió la va acceptar i la va acceptar
perquè precisament el Reglament dóna la facultat a les meses de
les comissions perquè interpretin el Reglament i si entenen que
un tema, malgrat no estigui contemplat en el tenor literal de la
llei, és convenient que hi vagi, hi pugui anar. Que no es votin?,
li ho reconec. Que és perfectament legal fer-ho?, també. Per
tant, amb els precedents que tenen vostès, valdria la pena que
d’aquest tema en parlessin més bé poc. Però bé, vostès
mateixos, jo no tenc cap inconvenient en parlar del que faci
falta.

Vull destacar una qüestió que nosaltres creim que és
francament important i és el tema de..., vostès ho troben
malament, avui no n’han parlat massa, però hem de facultar el
Consell Insular de Menorca perquè pugui adaptar les normes
transitòries per fer un pla territorial amb el mínim temps
possible, sí senyor. Això creim que és bo i per això ho hem
posat. Perquè consideram que efectivament tenen, i vostès ho
han dit abans, han parlat que donàvem poc joc als consells
insulars. Mirin, no és veritat, vostès mateixos ho veuen, hem
introduït tres normes que són específiques: La reivindicació
històrica del Consell Insular d’Eivissa i del Consell de Batles de
Sa Coma, el Pla Territorial Insular de Menorca i la delimitació
dels conjunts històrics a l’illa d’Eivissa. Nosaltres escoltam els
consells, vostès els escoltaven més bé poc, i els batles no els
escoltaven ni poc, ni gens, ni mica; perquè a vostès no els
agrada, però nosaltres creim que és una de les facultats
importants d’aquesta llei, és que precisament no encotilla quina
ha de ser l’ordenació d’aquests assentaments en medi rural, ho

deixa en mans dels plans especials i ho deixa en mans de la
incorporació de planejaments que faci cada ajuntament. Ni més
ni menys. I s’haurà de tramitar com s’haurà de tramitar
qualsevol pla especial i qualsevol modificació de planejament.
Els dos o tres darrers dies sentim parlar tot el temps del model
d’Andratx. Mirin, aquesta llei si passam a les definicions, deu
ser el model Vicens, perquè hem agafat les definicions que
varen fer vostès. Per tant, jo el Sr. Massot per aquí no l’he vist,
ni el conec, la veritat.

(Alguns aplaudiments)

Deu ser el model Vicens. Però a més, es posen antes la
venda que la herida. El que és clar és que qualsevol modificació
de qualsevol norma, siguin les d’Andratx, les de Banyalbufar,
les de qualsevol lloc de les Illes Balears, han de seguir uns
tràmits, informes de tothom, que hi ha moltíssims i m’estalviaré
de dir-los, hauran de ser aprovats al final pel consell insular i el
que compleixi s’aprovarà i el que no compleixi no s’aprovarà.
No fa falta crear alarmes amb aprovacions inicials perquè vostès
saben que moltes vegades aquestes aprovacions inicials
sofreixen moltes modificacions. Jo no conec aquestes normes,
li dic la veritat, però estic segura que les normes que aprovarà
el Consell Insular de Mallorca seran ajustades a dret. Per tant,
estic tranquilAlíssima i crec que com jo hi està absolutament
tothom que mira les coses amb bona fe i no s’ho vol fer venir bé
per dir el discurs que ja tenia escrit fa mesos quan no hi havia ni
normes d’Andratx ni res. Al cap i a la fi deixam una cosa, ens
n’anam a una altra, ara parlam d’Es Guix, llavors parlam d’Es
Trenc, Ses Variades ... podem triar, és igual. 

Vull dir, vostès per tal de dur el seu discurs el farceixen del
que faci falta i els deia el conseller, Sr. Company, i els dic jo
avui vamos a contar mentiras tralará, però aquestes mentides
ja no les creu ningú i vostès aquí pugen a la tribuna ens fan un
escenari que no té res a veure amb la realitat, moltes vegades
fins i tot s’inventen allò que diu la llei que els proposam i es
queden tan contents. Allò que diuen que la realidad no nos
estropee un buen titular, vostès per descomptat són uns
seguidors fidels d’alguns personatges que jo crec que més
valdria que haguessin quedat aparcats a la història.

I vaig acabant. Mirin, els dèiem a la rectificació del decret
llei, els ho hem dit a comissió i els ho hem dit a la ponència,
això no és un punt d’arribada sinó un punt de partida. Nosaltres
hem intentar fer un esforç per acceptar algunes esmenes, per
exemple, la 2371 que farem una transacció que hem facilitat a
la Cambra o la 2380 que també s’aprovarà en aquest plenari.
Feim, a més, petició, ho ha dit el Sr. Carbonero, nosaltres també
hem detectat un error en el paràgraf cinquè de l’exposició de
motius, on diu “disposició transitòria primera” ha de dir
“disposició addicional primera”, no ho vàrem detectar en
ponència. I les altres esmenes que s’han acceptat es varen
incorporar ja en aquest text que ve avui a aprovació. 
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Només vull acabar dient una cosa, miri, si tots som
coherents, seriosos, fugim de la demagògia a què ens tenen
acostumats i que jo entenc que pot ser molt rendible i realment
treballam per aconseguir acords ens hi trobarem, però si partim
de la base que ens inventam conceptes, canviant els que hem
aprovat nosaltres mateixos per Consell de Govern de les forces
que avui són a l’oposició, és molt mal de fer que siguin creïbles,
és molt mal de fer. Per tant, de tota manera no perdem
l’esperança, confiam que tots farem un esforç de coherència, de
rigor i intentarem pel bé d’aquesta terra arribar a acords. No
passarà, estic segura, molt de temps que ens haurem de tornar
a reunir per parlar què volem que sigui la Llei del sòl. Esper,
desig i confii que la seva actitud serà molt més coherent i
constructiva del que ha estat amb aquesta llei.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Torn de rèplica, Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Virtuts Marí, bé, vostè ha sortit aquí i ha explicat una sèrie
de coses, més bé s’ha dedicat a atacar l’oposició que a defensar
el projecte de llei, i ha comès, des del meu punt de vista, una
sèrie d’incorreccions que esper que pugui admetre, perquè
aquest diàleg a vegades és difícil, es mesclen les qüestions
tècniques, les qüestions polítiques, però jo entenc que si les
qüestions tècniques són bastant clares, doncs, fins i tot vostè les
podrà admetre.

Vostè ha començat dient que s’havien fet esmenes al decret
llei i esmenes a la llei. Jo només conec un tràmit d’esmenes, el
decret llei no va tenir esmenes. Després ha dit que la definició
de sòl urbà era la mateixa que les lleis que vàrem fer nosaltres,
i els assentaments a medi rural, on els posa?, on els posa?
Definició de sòl urbà, article 1 de la seva llei, del seu decret.
Punt 3, assentaments a medi rural. Els han inventat vostès o
venien de les nostres lleis? De cap manera no li puc admetre que
vostè digui que han copiat la definició de sòl urbà de les lleis
anteriors quan vostès fiquen els assentaments a medi rural com
a sòl urbà directe, i no em parli de plans especials a zones de sòl
urbà que després ho ha volgut ficar. Són sòl urbà de manera
directa perquè vostès així ho han volgut. De cap manera no
venia a cap llei que jo conegui, ni nostra ni a cap llei.

Miri, vostè ha parlat de manipulació i ha dit que ..., ha
arribat a dir que les reserves de sòl per a equipaments, perdó,
que la constitució de la comunitat de propietaris això m’ho
havia inventat jo que era obligatori, m’ho havia inventat jo,
vostè ho repeteix i jo li deman que agafi la llei, miri l’article 3,
el punt 3 de l’article 3 que diu, “el règim dels assentaments a
medi rural podrà determinar: a) l’obligatòria constitució en
comunitat de propietaris”. Sí, però l’obligatòria, l’obligatòria
constitució en comunitat de propietaris. Si és obligatòria no
“podrà”, és obligatòria. I vostè surt aquí i diu vamos a contar
mentidas tralará, doncs bé, doncs són les seves mentides.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Vostè en el debat que no hi va haver d’esmenes, no hi va
haver debat a les esmenes, vostès varen presentar les seves
esmenes i varen dir que aquestes s’incorporen al text de la llei
i s’ha acabat. No hi va haver debat. Però vostè va sentir
campanes i va sentir que el lletrat deia, “a mi em pareix una
cosa curiosa que vosaltres hagueu proposat que com a xarxes de
serveis a les urbanitzacions hi hagi d’haver les de gas i
telefonia”. Avui ja s’ha deixat la de telefonia pel camí. Bé, jo li
vaig dir al lletrat, “mira que aquest article no acaba aquí” i
posava punt, “la seva absència haurà de ser degudament
justificada”. 

Però això no és meu, a ell li va cridar l’atenció, però no és
meu. A mi em va cridar l’atenció també que ell no ho sapigués.
Això és l’article 53 del Reglament de planejaments de 1978.
Des de 1978 aquests serveis són obligatoris i si no es posen
s’han de justificar. I vostè aquí em parla de manipulació.
Escolti, i a més fa broma, amb el gas i tal, però, escolti,
l’esmena deia el que deia. “La seva absència haurà de ser
justificada”, però jo no m’ho vaig inventar, l’únic que vaig fer
va ser recollir la legislació vigent que, en aquest cas, està molt
clara. Els que l’han modificada, la legislació vigent, són vostès.

Perdó, Sr. Conseller de Sostenibilitat, se li ha demanat per
activa i per passiva que digués un sol precepte que fos
sostenible o que fos més...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carbonero, per favor, li prec que no s’adreci al conseller.
Moltes gràcies.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Bé, jo li havia demanat al conseller que pogués sortir aquí a
explicar un precepte de la llei, però veig que no ho ha fet i crec
que ho podria fer, jo li podia demanar, no ho ha fet.

Mirin, mirin, mirin tots, el desenvolupament sostenible,
d’acord amb la carta per la terra, la carta por la tierra, és aquell
en què el consum de recursos i la seva regeneració
s’estabilitzen, el consum de recursos naturals sempre té un patró
geomètric i el de regeneració sempre és aritmètic. És a dir, el
consum de recursos sempre va molt més ràpid que la seva
regeneració, per la qual cosa si volem que l’ordenació
urbanística sigui sostenible hem de moderar molt el creixement
i potenciar la regeneració de tot tipus de recursos naturals
perquè el creixement urbanístic no acabi amb tot. 

La (...) que suposa les possibilitats de creixement que té
aquesta llei amb l’exoneració del compliment de l’article 33 de
les DOT, sí ho varen fer vostès i vostès ho canvien, ho varen fer
vostès, però vostès mateixos ho canvien. I els sostres dels plans
territorials, qui els hi va fer? Qui els va marcar els sostres dels
plans territorials? També se’ls ho passen. 
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El creixement que propicia aquesta llei, per tant, el sòl urbà
com a urbanitzable i també el que avui és rústic és absolutament
inassumible pel consum desbocat de recursos naturals que
suposa i, per tant, és absolutament insostenible. 

I és veritat que no he parlat dels temes de Menorca ni dels
temes d’Eivissa, però jo li volia fer un petit esment, un ràpid
esment a una qüestió que em pareix que exemplifica un poc
quina ha estat la seva posició amb relació a les diferents
qüestions que han afegit a aquesta llei. Disposició addicional
sisena bis, un afegit seu, “no constituiran àrea de protecció
territorial el que es refereix a l’article 19.1.e.1 de la Llei 6/99,
de 3 d’abril, de les directrius d’ordenació territorial -que varen
fer vostès- i de mesures tributàries els terrenys confrontant la
ribera de la mar que el planejament general assigni a àrea de
desenvolupament urbà per concórrer-hi la totalitat de les
circumstàncies següents -escoltin-: a) constituir enclavament de
discontinuïtat en àrees de desenvolupament urbà consolidat; b)
confinar en àrea de desenvolupament urbà en més d’un 90% del
seu perímetre distint a la ribera de la mar; c) no intersecar la
ribera de la mar i cap dels seus límits en sòl rústic, resultant
convenient el seu desenvolupament urbanístic per remetre la
continuïtat dels sistemes estructurals del teixit urbà (...) i tenir
una superfície inferior a 15 hectàrees”.

Sí, efectivament, vostè ho sap, ho sabem tots que això es
refereix a un sòl concret d’Inca, perdó, d’Eivissa -Inca surt a
una altra disposició-, però jo vaig demanar, escolti, per què fan
això a la carta per un sol sòl? Vostè em va dir, no, afecta bastant
més, afecta bastant més, un més, em digui un més que estigui
afectat per aquesta disposició.

Ja acab, Sr. President, s’ha parlat bastant d’una qüestió que
preocupa la ciutadania, preocupa que es desclassifiquin sòls que
avui estan classificats com a rústic protegit i ha preocupat molt,
lògicament, la disposició de l’Ajuntament d’Andratx que diu
que en base a aquesta llei, en base a aquesta llei podrà
desenvolupar Cala Blanca.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Carbonero, vagi acabant, per favor.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Acab. Cala Blanca va ser objecte d’un interès intens pel
Grup Popular, es varen convertir en "pancartistes" en aquesta
sala i a Cala Blanca, rere la pancarta demanaven que es protegís.
Nosaltres la vàrem protegir, per llei. Per tant, jo estic d’acord
amb el Sr. Alorda, serà molt difícil que l’Ajuntament d’Andratx
la pugui desprotegir, però per llei, i llavors aquesta situació
d’una temporada protegir-la després pareix que estan a favor
d’urbanitzar-la és una situació que pareix que tot pot ser i em
deien no pot ser, un amic meu em deia, això no pot ser, cap grup
polític pot estar rere la pancarta una temporada i després voler
fer tot el contrari, això no pot ser i jo li deia, sí, sí, sí, pot ser i
és veritat...

(Remor de veus)

... i és veritat, jo crec que tot pot ser, jo crec que tot pot ser, però
ell em va dir, no, en compte, tot pot ser en aquest món, tot pot
ser en aquest món llevat que la perdiu torni col i l’ase carabassa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Se’ns ha contestat poc he trobat al
nostre grup. De totes maneres començaré pel primer retret, se’ns
diu que és la mateixa llei del Sr. Vicens, aleshores ens
aprovaran moltes esmenes perquè quasi totes són de supressió
per tornar a la llei Biel Vicens, per tant, no hi haurà cap
inconvenient, llevin-les, perquè m’imagín que no les han
modificades per escriure exactament el mateix. Senzillament, és
fals. Però bé, aprovin la supressió, tornarem a la llei que hi ha
vigent en aquest moment i no hi haurà cap problema, derogam
el decret llei i quedarà aclarit. 

Després s’ha dit que tornàvem a Franco, aquest sí que l’he
dit jo, he dit que tornàvem més enrere perquè la norma
franquista diu que hi ha d’haver un mínim de 5 metres quadrats
de zona verda per habitant, i vostès han baixat aquesta ràtio, no
hi deu haver cap altra banda en tot l’Estat que s’hagi baixa la
ràtio de les zones verdes per habitant enlloc i vostès dient que
poden agafar tota la població que hi ha a les urbanitzacions
ilAlegals i no computaran els cinc metres quadrats per habitant
d’aquell municipi han baixa la ràtio de zones verdes per habitant
del municipi. És així de senzill. Per tant, tornam enrere.

Per cert, crec que a la transitòria primera, respecte de com
es computen, crec que ha confós els dies a quo amb els dies ad
quem, està molt clar quan comença a computar, el que no està
molt clar és quan acaba perquè diu, quan comencin les obres. És
aquest punt el difícil, no quan entra en vigor l’obra. Hi entrava
a un dels punts.

Per cert, m’ha agradat molt que sortís amb el Suprem i els
sòls urbans, és una cosa de fet no de dret, ah sí? “Els sòls
classificats com urbans que es trobin en la situació de sòl rural”,
és una esmena del Partit Popular que s’ha incorporat, però a
veure, no deien que el sòl urbà, diu el Suprem, que és una
qüestió de fet, no de normes ni de planejaments sinó de fet, com
pot estar en situació rural? Sí que pot estar en situació rural
perquè ho diu aquesta llei. Veurem com ho treurem això, ho
veurem. Però qui ha creat o ha recuperat els sòls urbans són
vostès.
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Per cert, ens tornen a dir, que bé, això és una qüestió de fet,
les lleis no, no... bé, per què diu que no hi haurà més?
L’exposició de motius diu que no hi haurà més d’aquest tipus de
sòl, mai més, mai més. Per tant, no els agraden, però és una
qüestió de fet. És que mai més no consentiran què? Bé, aquestes
promeses des de la disciplina urbanística s’han fet molt sovint,
el que no esperàvem mai és que venguessin amb premis i amb
calaixos de premis als que hagin complit l’urbanisme ilAlegal.

Per cert, no l’he escoltada a partir del que deia, no, no,
aquesta llei és molt sostenible i esperava que comencés a fer una
relació, alguna cosa que intentàs justificar-ho mínimament
perquè aquí és quan jo he parlat de santa barra. Jo no l’he
notada. I la perversió dels termes, clar que les paraules si les
tortures acaben confessant qualsevol cosa, però és que això no
és el sentit natural de les paraules. Per tant, com a mínim la torn
a convidar que votin la primera esmena.

Em diu que no és una llei (...), segons vostès l’aprovaren,
però és que a aquesta l’han girada vostès, varen dir que de setze
articles li han posat trenta esmenes.

 I la central de compres, Sra. Marí, això fa empegueir. Hi ha
hagut precedents no d’aquest nivell, no d’aquest nivell, però hi
ha hagut precedents en aquesta sala de tot tipus. Hi va haver un
debat en el Reglament del Parlament i sí, jo hi era i pactàrem,
diguérem, escolta, tot això no ha de tornar a passar. Tots hi
érem, no sabíem qui governaria, no ho sabíem. Dèiem, sí, teniu
raó, totes les vegades hem forçat, no ha de tornar a passar i
vàrem quedar que no tornaria a passar. Bé, bé, ja hi som, central
de compres que no està en el títol, no està a l’exposició de
motius, no està enlloc, ningú no la trobarà, la trobarà qui l’ha de
trobar, el Sr. Gornés que deu haver demanat que hi sigui. Això,
això no és qualitat democràtica.

Li he demanat que ens parlàs de Cala Blanca i jo encara li
agraesc, crec que ha tornat una miqueta més tèbia, però que
continuï mantenint que no es pot urbanitzar sobre un ANEI
declarat jo, jo agaf aquestes paraules, jo també ho defensaré,
però si parla d’Andratx ho estan tramitant. Vostè em diu, ens
posam la bena abans de la ferida, està publicat en el butlletí la
informació pública d’urbanitzar sobre una ANEI. El Sr.
Company també ens deia que això era un micro i no el posàvem
en mans de MacGyver, però el MacGyver d’Andratx ha collit
el micro i intenta urbanitzar Cala Blanca. Jo li deman al
conseller que pugi i li digui, no, és un micro això, Sr. Batle, és
un micro. Però que li digui. Jo confii que el Sr. President que
estava amb nosaltres amb aquelles pancartes, avui el Sr. Gómez
deia que el PP sempre complia totes les seves promeses, en
bravejava avui. Bé, estam cansats de sentir-ne bravejar, segur
que estaran allà i hi tornaran a ser. No dediqui tants d’esforços
que no ens passi el Sr. President la seva declaració i dediqui’ls
a això, que crec que és important per a tots els ciutadans.

De les urbanitzacions ilAlegals veurem, s’aguanta amb
agulles tota aquesta regulació, s’aguanta amb agulles i veurem
com quedarà. De totes maneres, és ben rar que com més grossa
la fas amb el Partit Popular, més bo és el premi. Jo crec que
després de Bankia veim tota una sèrie de paralAlelismes, les
urbanitzacions ilAlegals basta veure com s’han fet aquestes
parcelAlacions. 

Diu la Sra. Marí que hem de permetre aquest creixement.
D’ençà que varen venir els humans a les Illes Balears fins a
l’any 56 hi va haver un cert creixement urbà. Del 56 al 73 es va
duplicar, de tota la història del 56 al 73 es va duplicar. Del 73 al
97 es torna a duplicar, i quan donaran a bastament? Tenim
quatre milions, en aquests moments, de capacitat d’habitació a
les Illes Balears, que era del que parlaven les DOT. La veritat,
veure com la suficiència d’aigua com la tracten és que encara no
són conscients de la petjada humana que hi havia. 

El Sr. Carbonero ha tret l’esmena de Ses Variades, és com
que juga a vaixells, la a és aigua, la b és aigua, la c és aigua fins
que arriba l’urbanista i diu, Ses Variades, i diu, tocat, un
portaavions. La Sra. Marí ens diu efectivament que hi ha
submarins, hi ha cuirassats, no molts, no molts, però pot ser que
sí que n’hi hagi, motiu per bravejar d’aquest sistema a la carta
que diu “a veure, què hem de posar?; hem de posar rus?, posa
rus. Hem de posar que qualque cavall?, posa qualque cavall?”.
Això no és seriós, Sra. Marí, això no és seriós, i aquesta norma
no és seriosa.

Em deia que som iguals o que no som diferents. Jo crec que
la història urbanística del país m’eximeix de recordar cadascú
com ha estat. Jo només he collit una dada d’aquest (...) del
portaveu a Madrid, el Sr. Ortiz González, quan es va aprovar la
Llei del 98, se’n recordarà, és aquella llei que diu tot el sòl és
urbanitzable, tot és urbanitzable. En aquell moment el Sr. Ortiz
deia: “puja el preu del sòl, hem de fer qualque cosa, el preu del
sòl puja”. Mai no havia pujat tant com des del 98 al 2007, eh?,
la dècada ominosa d’aquesta llei. Però ells diuen de fer qualque
cosa; a més diu: “Esto pasa, se da en un país que cuenta como
suelo urbano con el 3,8% del territorio nacional, lo que
significa -són paraules textuals del Diari de Sessions- lo que
significa que el 96,2% -3,8 i 96,2 fa 100- es suelo aprovechable
en términos generales para el proceso urbanizador.” 

(Algunes rialles)

Això és la defensa de la Llei del 98, “el 96,2% es suelo
aprovechable en término general -en término general- para el
proceso urbanizador”; tot és sòl urbà? Serra de Tramuntana,
Els Amunts, la vorera de mar, Doñana, Pirineus...! Bé, no em
torni comparar..., en tot cas jo sempre estic a pler quan em diu
que tenim dos models diferents, però no compari el seu amb el
nostre perquè realment això (...), això es diu a dues passes del
segle XXI, quan es provoca la bombolla immobiliària més
aberrant que probablement hem conegut com a mínim per
aquests paratges, i ens hem salvat nosaltres una mica, i resulta
rar dir-ho, una mica, perquè no s’ha fet tot el que s’ha fet en el
litoral mediterrani, en part perquè no governaven vostès.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Que jo sàpiga hem governat molts
d’anys, molts més que vostès, i vostès quan han governat no han
legislat gaire cosa. Per tant crec que el bo i el dolent que hi ha
en aquesta terra és gràcies al Partit Popular.

(Algunes rialles)

Com a mínim doni’m el 80%, que crec que és el temps que
devem haver governat nosaltres. Per tant, medalletes..., si en
tenen alguna els la don, però em costa trobar-la, eh? Però si la
tenen, la hi don, no es preocupi, no tenc cap problema a donar-
la-hi.

(Remor de veus)

El Sr. Carbonero m’ha espantat quan ha sortit. Diu que he
comès un munt d’incorreccions, diu. Moltes, segur. Clar, al final
m’ha dit que no hi havia hagut esmenes (...). Li ho reconec, me
n’he adonat quan ho estava dient; el que passa és que a vegades
quan un comença a parlar es posa una mica nerviós i un
s’embulla. Disculpi, som humana, m’equivoc. Però, Sr.
Carbonero, que em digui que vostès no consideren urbans els
assentaments rurals va en contra de la seva pròpia esmena; la
seva esmena considera urbans els assentaments rurals. Que no
se’ls havien inventat amb el projecte de llei?, té raó, però ara els
considerem urbans. Però, bé, és igual, incorreccions, les que
vulgui, si jo ho accept, jo m’equivoc moltes vegades i no em
costa gaire reconèixer-ho.

Em pensava que no ho faria però ho ha fet. Ja ho va fer en
comissió, i s’ha tret l’article 53 del Reglament de 1978. Clar, el
que passa és que llegeix el que vol, com sempre. Sap de què
parla l’article 53?, dels plans parcials; no parla d’ordenació del
territori, parla de com han de ser els plans parcials.

(Remor de veus)

Parlem, parlem del mateix i potser així ens podem entendre.
Els ho he dit abans, fer-nos trampes al solitari la veritat és que
crec que és molt, molt, molt poc pràctic a l’hora d’arribar a
acords. 

A més..., a més...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

A més hi ha dues coses més que crec que no hi ha més remei
que rebatre d’alguna manera. La primera de totes és que vostè
diu que desclassificam. Miri, ha estat molt curiosa l’evolució
del seu discurs des del decret llei. En el decret llei ho
desclassifàvem tot, ens carregaríem l’article 9 de la Llei 4/2008,
això era un desastre, tot allò que havia protegit el pacte nosaltres
ho tornàvem a deixar urbanitzar, i com que això no els ha sortit
bé, perquè no és ver, no els ha sortit bé aquest discurs, cada
vegada que parlam ens hem de buscar un nou indret; llavors ens
vàrem passar a Es Guix, avui no n’hem parlat, m’alegra,
m’alegra; llavors ens passàrem que havíem de fer un hotel

damunt d’Es Trenc, també l’hem deixat, va bé, anam bé; i ara
parlam de futuribles, que és el tema que una aprovació inicial
d’un ajuntament diu com delimitarà una ANEI, i farà el que la
llei li deixi fer, ni més ni menys, i no vull perdre més minuts
dels pocs que tenc amb aquest tema. 

Però li vull recordar una cosa: vostè no s’hauria d’esquinçar
les vestidures amb el que diuen les aprovacions inicials; jo me
n’he hagut d’estudiar alguna que construïa damunt zones
verdes, eh?, i ens quedàvem tan amples, i pintàvem uns edificis
preciosos a zones verdes, es duia a aprovació de plenari i aquí
no passava res, eh? Li ho poden contar. No, no, eren vostès! Els
ho deia el decret llei, no eren blaus, eren ben vermells!, però bé,
afortunadament hi posàrem seny... No, i a més no només era
zona verda, és que era part de zones verdes que venien d’una
cessió de polígons industrials!, i ara vostès vénen de puristes.
Mare de Déu!, com canvien les coses segons el banc on un seu.
Però, bé, és igual.

Miri, jo crec que, la seva coherència, els ciutadans la
coneixen i a mi no en fa falta que els l’expliqui molt més. 

Sr. Alorda, començaré pel final. Em pareix que vostè és un
parlamentari massa bo per haver-se’n d’anar a una frase d’un
debat parlamentari de 1998. Jo li dic el que vaig sentir ahir en
el Telediario: som el país d’Europa amb més sòl protegit, i
aquesta terra és una de les que més en té. No anem al 98!, jo,
miri, no li ho sé dir, no li ho sé dir...

(Petit aldarull)

El que sí li sé dir és que ahir en el Telediario deien que som
el país amb més espais protegits, i les Illes Balears han estat
pioneres en protecció de territori, han estat pioneres en
depuració d’aigües, han estat pioneres en gestió d’espais
naturals, i esperam continuar podent ajudar la nostra terra per
gestionar-la el millor possible. Ens encantaria, ens encantaria i
farem tot el possible perquè sigui així, que tots ens hi trobem.
Però sempre els dic una cosa, perquè és que la crec fermament:
si no es tornen una mica més humils i es consideren menys en
possessió de la veritat i són capaços de pensar que els altres
alguna cosa fan bé i pensen bé, és molt mal de fer posar-se
d’acord. La supèrbia en política, com en tot a la vida, no és bona
consellera. Escoltin, els ciutadans els han parlat moltes vegades
i vostès continuen sense escoltar. Estic segura que ens hi
esforçarem, i desitj que el pròxim dia que hagi de pujar a
aquesta tribuna per parlar de territori puguem dur un text el més
consensuat possible perquè els ciutadans de les Illes Balears ens
ho premiaran. Però, repetesc, o acab com vaig començar, els
demanam seriositat i coherència almenys amb el que vostès
feien quan governaven.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Abans de començar les votacions,
aquesta presidència entén que s’aproven per assentiment
l’esmena 2380 i la 2371 transaccionada. No?

Digui, Sr. Carbonero, si és tan amable.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, a l’esmena 2380 el nostre vot és d’abstenció, i per tant
hauríem de fer votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I la 2371?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

També.

EL SR. PRESIDENT:

També. Les podem votar conjuntament, aquestes dues?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

La 2371, transaccionada..., no hi ha transacció?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Nosaltres donam suport a la transacció. Després veurem què
feim a la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Ah, admeten la transacció... Bé, idò ara votarem, si els
sembla bé, la 2380 i la 2371 transaccionada, les primeres de
totes. Senyores i senyors diputats, passam a votar.

39 vots a favor, cap en contra, 19 abstencions.

En primer lloc, si cap grup no demana votació separada,
faríem votació conjunta dels vots particulars presentats pel Grup
Parlamentari Socialista i PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca. Passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 34 en contra, cap abstenció.

A continuació, si cap grup no demana tampoc votació
separada, faríem votació conjunta de les esmenes 2324, 26, 27,
28, 32, 33, 35, 39 i 2343, defensades pel Grup Parlamentari
Socialista. Passam a votar. Votam.

19 vots a favor, 35 en contra, 4 abstencions.

A continuació, si cap grup no demana votació separada,
faríem votació conjunta de les esmenes 2353, 55, 57, 61, 62, 63,
64, 75, 81, 87, 89, 90 i 91, defensades pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Passam a votar. Votam.

5 vots a favor, 34 en contra, 19 abstencions.

Finalment, si cap grup no demana tampoc votació separada,
faríem votació conjunta de les esmenes 2329, 34, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 45, 46, 47 i 48 del Grup Parlamentari Socialista; i RGE
núm. 2352, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 76, 77, 78, 79,
82, 83, 84, 85, 86 i 88 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sr. President, demanam votació separada de les esmenes
2377, 2378, 2383, 2384, 2385, 2386...

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor. 84, 85...

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

86 i 88. 

EL SR. PRESIDENT:

A veure si he pres nota bé: 2377, 78, 83, 84, 85, 86 i 88. És
correcte?

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Barceló, també m’havia demanat la... Ah, em pensava
que havia aixecat la mà.

(S'escolta de fons el Sr. Barceló i Milta de forma
inintelAligible)

D’acord. Bé, idò passarem a votar aquestes esmenes que ara
he esmentat, 2377, 78, 83, 84, 85, 86 i 88, que són les que m’ha
demanat el Grup Socialista votar separadament. 

Passam a votar. Votam.

5 vots a favor, 34 en contra, 19 abstencions.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar la resta.
Passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 34 en contra, cap abstenció.
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A continuació passarem a la votació de l’articulat del
projecte de llei. En primer lloc, a petició del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca passarem a la
votació dels articles 14 bis i 15, de la disposició addicional
segona, de les disposicions transitòries segons bis i segona ter,
i dels apartats a), f), g), h), i) i j) de la disposició derogatòria del
projecte de llei amb el text de l’esmena aprovada a la sessió
d’avui. Correcte?

Passam a votar. Votam.

34 vots a favor, 19 en contra, 5 abstencions.

Finalment, si cap grup no demana votació separada,
procedirem a la votació conjunta de la resta d’articulat: votació
del títol del projecte de llei; de la denominació del capítol I; dels
articles 1, 2, 3, 4, 5 i 6; de la denominació del capítol segon;
dels articles 7, 8, 9 i 10; de la denominació del capítol tercer;
dels articles 11, 12, 13,14 i 15 bis; de la denominació del capítol
quart; de l’article 16; de les disposicions addicionals primera,
tercera, quarta, cinquena, sisena, sisena bis, sisena ter, sisena
quater, sisena quinquies i sisena sexies; de les disposicions
transitòries primera, segona i segona quater; de la resta
d’apartats de la disposició derogatòria, de la disposició final i de
l’exposició de motius, amb el text de l’esmena aprovada a la
sessió d’avui.

Bé, senyores i senyors diputats, passam a votar. Votam.

34 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció.

Per tant es faculta als serveis jurídics de la cambra per fer les
correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que la
llei en qüestió tengui una redacció coherent. 

Aquesta presidència, en conseqüència, proclama aprovada
la Llei de mesures urgents per l’ordenació urbanística
sostenible.

(Aplaudiments)

Senyores i senyors diputats, ara farem un recés d’una hora.
A les quatre i deu, a les quatre i deu tornarem reiniciar, si va bé.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, si els sembla
bé passarem a recomençar el plenari.

V. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm.
5963/11, presentada per l'Ajuntament de Palma, de
proposta de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca.

I passam al punt cinquè de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.
5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre,
de capitalitat de Palma de Mallorca.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
RGE núm. 2620, 22, 15, 16, 17, 18, 19 i 21, té la paraula el Sr.
Vicenç Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President, bones tardes, senyors i senyores
diputats. Som aquí per debatre sobre la Proposició de llei
5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de capitalitat de
Palma. Recordar que la iniciativa sorgeix de la facultat que a la
ciutat de Palma va concedir l’Estatut d’Autonomia dins la
capacitat d’iniciativa legislativa; l’acord del Ple de
l’Ajuntament, per majoria del Partit Popular, torna a plantejar
l’exclusivitat a un aspecte fonamental com és l’urbanisme, i ho
fa per tenir aquesta autonomia de disposició i ordenació
urbanística.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat vuit esmenes,
dues de modificació i sis d’addició, esmenes que l’únic que
pretenen és millorar el text. Ja saben que la iniciativa ve de
l’Ajuntament però és el Parlament, aquesta cambra i els senyors
i senyores diputades a qui correspon esmenar el text i dir la
darrera paraula. Esmentar que els conceptes de les nostres
esmenes no entren en contradicció ni amb la Carta Europea de
l’Autonomia Local ni amb els principis constitucionals de
descentralització, desconcentració i coordinació de
l’administració, amb la finalitat de servir millor els interessos
generals de la ciutadania i facilitar la participació.

El Grup Parlamentari Socialista és partidari de mantenir el
topònim de Palma i no canviar-lo per Palma de Mallorca. La
història ens avala i ens suporta, Palma va ser el nom que
posaren els seus fundadors, els romans, i qui fundà Palma
l’anomenà Palma, i és veritat que àrabs ho canviaren i
l’anomenaren Madina Mayurca, per ser, posteriorment, en el
segle XVIII, recuperar-se el nom de Palma i així ho trobam al
Decret de Nova Planta, on només es parla de la Ciutat de Palma.
El mateix arxiver municipal diu que el nom oficial d’aquesta
ciutat és Palma, que mai no va ser oficialment alterat a Palma de
Mallorca, encara que fou utilitzat. Però que aquest topònim
compost no obeeix a cap acord municipal ni disposició
administrativa ni política d’ordre superior.

També recordar que l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, la norma bàsica de la nostra comunitat, reformat l’any
2007, en el seu article 7, assenyala: “La capital de les Illes
Balears és la ciutat de Palma”, i recordar que l’Estatut
d’Autonomia fou votat per unanimitat de tots els partits polítics.
El mateix reglament d’aquest parlament, reformat l’any passat,
diu en el seu primer article que “La seu del Parlament és la
ciutat de Palma”. La Llei de normalització lingüística de l’any
86 també diu en el seu article 14 que “correspon al Govern de
la comunitat, d’acord amb l’assessorament de la UIB,
determinar el nom dels municipis i nuclis de població”, i així el
Decret 36/98, de topònims oficials, estableix Palma com a
oficial. També el Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General de la UIB, en el seu informe diu ben
clarament que el topònim és Palma. I hem de recordar que les
lleis locals, tant d’àmbit estatal com la nostra, atribueixen la
competència al ple municipal per promoure el canvi de nom,
només per promoure.
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Així doncs, hi ha més elements polítics, històrics, de tradició
oral i escrita que avalen el nom de Palma, sense crosses, sense
llinatges ni afegits, però és necessari recordar que l’Estatut
d’Autonomia també es decideix i sanciona que la capital de les
Illes Balears és la ciutat de Palma.

Jo som nascut a Palma, a les avingudes, i no necessit afegir
“de Mallorca”, com els de Pollença, de Muro o d’Andratx,
vostès posaran un nom, però els ciutadans i ciutadanes
continuaran dient Palma, sense afegits.

El Grup Parlamentari Socialista també ha presentat dues
esmenes d’addició que fan referència a l’àmbit de consum,
perquè el seu article 97.2 afirma que l’Ajuntament promourà la
creació de l’òrgan arbitral de consum, i també, en el seu article
147 diu que l’Ajuntament de Palma pot crear un òrgan amb la
finalitat d’administrar el sistema arbitral de consum a l’àmbit
territorial. I ens trobam, en relació amb aquestes previsions
normatives, que hem de recordar que, segons sentència del
Tribunal Constitucional, “No cabe duda de que el
establecimiento de un sistema de arbitraje es materia atribuida
a la competencia del Estado”.

És per tant, en relació amb aquesta competència estatal
exclusiva i de la llei general per a la defensa dels consumidors
i usuaris que ens recorda que les juntes arbitrals de consum
només es poden establir mitjançant un conveni de colAlaboració
entre administracions públiques i l’Institut Nacional de
Consum; que l’arbitratge de consum es regeix per un reial
decret que regula el sistema arbitral de consum, i per la Llei
d’arbitratge. Redacció actual de l’article 97.2, no envaeix
competència estatal sempre i quan la seva promoció de
resolució de conflictes no dugui acompanyada la creació d’un
òrgan, excepte si és mitjançant conveni.

Per aquest motiu, nosaltres proposam, a través de dues
esmenes, que una d’elles digui: “impulsant l’ús i implantació
del sistema arbitral de consum”, i a l’altra, que “l’Ajuntament
impulsarà la creació d’òrgans de resolució extrajudicials amb
subjecció al disposat a la normativa que resulti d’aplicació”.

L’esmena d’addició, 2619, que vostès saben que la llei
actual de capitalitat, el seu article 142, inclou una clàusula de
garantia que, per una banda, diu que les institucions públiques
autonòmiques han de garantir una inversió anual no inferior a
30 milions per a Palma, mitjançant el fons de cooperació local
en la quantitat que correspongui i una quantitat addicional per
a inversions. I també diu, al seu apartat b), que la comunitat
autònoma ha de preveure anualment, en el seu pressupost
d’inversions, directament territorialitzades a Palma, i mitjançant
inversions indirectament via aportacions de consorcis, per un
import del 16% total de les inversions reals, amb pressupost del
sector públic instrumental.

I és per això que presentam aquesta esmena, per considerar-
ho com a un deute vençut, líquid i exigible, en coherència amb
l’article 204 de la Llei 20/2006, municipal i de règim local de
les Illes Balears.

És evident que l’Ajuntament de Palma té la necessitat de
disposar de garanties quant als recursos que la comunitat
autònoma està compromesa a lliurar, i a l’esmena que proposam
l’ajuntament disposarà d’aquesta garantia; una garantia que
resulta necessària perquè permetrà l’ajuntament disposar dels
seus recursos amb la seguretat que aquests arribaran. I en
aquests moments econòmicament complicats, serà també una
garantia per als agents econòmics que contractin amb
l’Ajuntament per disposició dels recursos compromesos.

El Sr. Fidalgo va reconèixer en comissió que es tractava
d’una bona esmena, reconeixent que així ho expressaven el
Govern i l’Ajuntament, però va quedar clar que ni compromís
ni garantia políticament volien assumir.

L’esmena d’addició 2621, fa referència al tractament que ha
de rebre el batle o batlessa de Palma. I per què ho feim? Doncs,
per una raó molt simple: per coherència amb la disposició final
tercera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears, que es va
aprovar l’any passat; l’apartat 2 de l’article 2 queda redactat de
la següent manera: “El president o la presidenta rep el
tractament de senyor o senyora i té dret a utilitzar la bandera de
la comunitat autònoma de les Illes Balears com a guió i els
honors corresponents al càrrec”. I l’apartat 3 de l’article 25
queda redactat de la següent manera: “Els consellers o les
conselleres reben el tractament de senyor o senyora”. Aquesta
modificació de la Llei de bona administració i bon govern de les
Illes Balears va ser consensuada amb tots els grups i votada per
unanimitat, fruit d’un consens a finals de la passada legislatura.
Ara que modificam la Llei de capitalitat de Palma, amb
coherència la nostra esmena proposa que el segon paràgraf de
l’article 15 de la Llei 23/2006 quedi redactat de la següent
forma: “El tractament del batle o batlessa té el tractament de
senyor o senyora”. Abans no ho podíem fer, ara, després de la
Llei de bon govern, és d’absoluta coherència fer-ho.

I anem a parlar del motiu principal pel qual el Partit Popular
proposa aquesta modificació de la Llei de capitalitat, que no són
altres que els aspectes relacionats amb l’ordenament urbanístic.
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat una esmena de
modificació i dues d’addició, amb una finalitat molt clara de
caràcter urbanístic: el nostre ordenament urbanístic de la
comunitat autònoma té una configuració piramidal, el vèrtex, la
Llei d’ordenació territorial, després les Directrius d’Ordenació
Territorial d’àmbit comunitat autònoma; més avall, els plans
territorials insulars i els plans directors sectorials d’àmbit d’illa,
i a la base els plans municipals d’àmbit mínim un municipi,
però tots vinculats, el de Palma adaptat als continguts de les
Directrius d’Ordenació Territorial i del Pla Territorial de
Mallorca; el consell insular, com a organisme supramunicipal,
que té atribuïdes les competències urbanístiques per raons de
legalitat i oportunitat, necessita controlar, a l’acta d’aprovació
definitiva, si les determinacions dels plans municipals de tots els
municipis donen compliment de les determinacions
supramunicipals.
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Nosaltres pensam que la norma ha de garantir la defensa
dels interessos generals al territori. Mallorca és un sistema urbà
i la seva capital no és un ens separat de la resta i, per altra
banda, els creixements tenen uns límits, uns sostres de
creixement i aquests venen estipulats per l’article 33 de les
Directrius d’Ordenació Territorial; sostres que no es poden
ultrapassar i és el Consell de Mallorca l’organisme encarregat
de vetllar pel control de la legalitat. Aquest és el problema, el
compliment de la legalitat.

La representació dels ciutadans de Mallorca és al Consell i
les determinacions urbanístiques de Palma afecten Mallorca.
Podem parlar d’infraestructures, de serveis bàsics com aigua,
sanejament, producció elèctrica, segon cinturó, etcètera, tot té
una base territorial conjunta que excedeix el municipi de Palma;
els usos urbans són transversals a l’illa i deixar el paper del
Consell de Mallorca amb un informe no vinculant sembla
representar una mancança democràtica. El lògic sembla que
siguin els representants democràtics dels habitants de Mallorca
els que decideixin sobre si les determinacions urbanístiques de
Palma són correctes o no.

Per això, a l’esmena 2622, hem presentat una esmena a
l’article 2, on nosaltres pensam que l’aprovació definitiva de la
revisió del planejament municipal i dels catàlegs de protecció ha
de correspondre al consell insular, que és qui representa el
conjunt dels ciutadans de Mallorca que es veuen afectats pel que
s’aprova a Palma. I és a l’article 73 el text de la llei que dóna la
possibilitat al Consell de Mallorca de fer un informe, però un
informe no vinculant, una vegada que s’hagi produït l’aprovació
inicial. Nosaltres som de l’opinió que en cas de revisió pensam
que l’aprovació hauria de correspondre al Consell de Mallorca
i en cas d’adaptacions i modificacions l’aprovació definitiva
podria correspondre a l’Ajuntament de Palma, sempre amb
l’informe vinculant del consell insular, emès sobre una
aprovació provisional, aprovació que a la llei, a un article més
endavant, desapareix.

En relació amb la Gerència Municipal d’Urbanisme
presentam dues esmenes, la 2617 i la 2618. Hem de destacar
que després de trenta anys de funcionament, aquest òrgan de
gestió, que pensam que funciona prou bé, pensam que la seva
existència hauria de quedar establerta per llei, en concret a
l’article 19. De la mateixa manera, a l’article 20, estimam que
seria positiu que al Reglament de la Gerència d’Urbanisme hi
hagués un representant del Consell Insular de Mallorca, amb
veu i vot, en el seu òrgan colAlegiat de gestió, per afavorir la
interacció i la coordinació entre les dues institucions a l’hora
d’aprovar el planejament municipal.

Si aproven la proposta del Partit Popular tendrem l’única
excepció en matèria de tramitació de planejament que hi haurà
a tot l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol, no hi ha cap
excepció a la regla que el planejament municipal a l’hora de la
seva aprovació definitiva passi a un òrgan superior que el
mateix ajuntament que l’aprova. Palma serà l’única capital que
el seu pla general s’aprova definitivament pel propi ajuntament,
només amb un informe no vinculant del consell insular.

Vostès s’han oposat i no volen escoltar cap opinió, ni de
l’ajuntament ni del Parlament i aquestes són les raons que al
Grup Parlamentari Socialista el motiven per mantenir les nostres
esmenes. Sabem el que ens va dir el Grup Parlamentari Popular
el dia del debat de presa en consideració, el passat 13 de març;
sabem el que ens va dir el Grup Parlamentari Popular el dia de
la constitució de la ponència, el passat 25 d’abril, i el que ha
passat després implica poca qualitat democràtica. És trist però
sembla que el Partit Popular només entén la política
parlamentària amb les votacions majoritàries, res a veure amb
escoltar, dialogar i consensuar, avui potser que,
desgraciadament, gràcies al Partit Popular perdrem una nova
oportunitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Torn a favor del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup no s’ha implicat gaire en la tramitació d’aquesta
llei, havent descartat ja d’entrada reobrir el debat del conjunt de
la Llei de capitalitat realment només quedava tractar dos temes,
dues qüestions que no mereixien, ja ho vàrem apuntar, la
solemnitat que s’hi volia i dels quals ja hem expressat el nostre
vot contrari, per tant tampoc no hi havia gaire més a aportar.

Tanmateix, ens sap molt de greu no haver-los convençut,
respecte del nom de la ciutat els nostres arguments eren molt
senzills, tautalògics, Palma és Palma, però també eren
arguments amb sentiments, amb sentit d’orgull i de pertinença
que ja veig que no els hem convençut; tampoc, ja dic, no és
qüestió de repetir-los avui. Vostès mantenen que si no canviam
el nom de la ciutat els externs no ens trobaran; jo, francament,
com a argument el trob peregrí, tots sabem que cap de nosaltres
sap escriure els noms de ciutats que coneix, però que no en sap
el nom oficial, no el sabria pronunciar i no el sabria escriure,
sobretot si el llenguatge no és occidental o no és el que nosaltres
utilitzam, però això ja els dic jo que no canviaran el nom les
ciutats per resoldre els problemes d’aquests diputats, nosaltres
no creim que nosaltres tampoc no ho haguem de fer.

En tot cas, entenc que si en aquests moments tan convulsos
l’Ajuntament de Palma ha donat tanta prioritat, tanta
importància a aquesta qüestió és que li troba. I no en dubtam, no
n’hem dubtat mai de la importància dels noms, un dels poders
més preciosos que dóna Déu a Adam és poder posar nom a totes
les coses; com vostès saben, a més, ens explica Saint Exupéry
que un animal deixa de ser un animal i passa a ser un amic quan
li poses un nom. Sabem que triar un nom no és una decisió
innocent, tots els conquistadors han posat i han llevat noms,
alguns amb respecte al passat, d’altres amb intenció de tabula
rasa i de no deixar pedra sobre pedra. Per això mateix, els
processos d’independència o de revolucions han recuperat noms
o n’han reivindicat de nous.
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I tanmateix gos dir que avui la permanència, la continuïtat,
els noms històrics arrelats són un valor en alça, respectat. La
reivindicació del nom antic de Palma pretenia en el segle XVIII
arraconar la forma catalana i popular de Ciutat de Mallorca,
però ningú no pot negar que era un nom amb solera i prestigi, en
tot cas ja el vaig reptar que portessin un sol document en el qual
s’hagués adoptat l’acord que Palma es diria Palma de Mallorca,
ja deia també, s’ha recordat el cronista que no l’han trobat. Fins
i tot els nefands Decrets de Nova Planta parlen de la Ciudad de
Palma com a reial decret que crea les províncies i en els quals
queda establert que el nom de la capital de les Illes Balears i,
per tant, per extensió, el nom de la província seria Palma.
Aquest decret de l’any 1833 només va ser canviat per la Llei del
1997, que posa que el nom de la província és Illes Balears. Tant
de bo desapareguin aviat les províncies.

Naturalment no negaré que el funcionament burocràtic
madrileny va introduir Palma de Mallorca, un nom que s’ha fet
servir comunament, fins i tot jo diria que juntament amb el de
Balears, com al butlletí oficial, que era de Baleares, per al nom
de la província, però mai va ser l’ús en mallorquí ni per als
mallorquins, una afirmació que, per cert, no gosaria a fer de tota
la catalanofonia, perquè per ventura sí que és vera que a
Barcelona trobaria gent que diu Palma de Mallorca, però no els
mallorquins a Mallorca. Però avui, després d’alguns debats a la
transició, havíem consensuat tots un nom oficial, Palma, deixant
Ciutat com un nom popular que naturalment s’ha de reivindicar
i mantenir com un patrimoni de valor al qual, per descomptat,
no renunciam. 

En tot cas, ja ho vaig dir, a nosaltres ens preocupen
especialment els motius del canvi, què és allò que anima el
Partit Popular a aquest gest de provincianisme i de complexos,
perquè no veim cap motiu d’afirmació que hi pot haver darrere
aquest canvi. El PP ens va arribar a dir en el debat que si no
afegíem el “de Mallorca” la ciutat quedava òrfena, també un
altre argument peregrí. Curiosament ja hi ha altres dues Palmes
de Mallorca, una a Mèxic i l’altra i Costa Rica, fruit de la
tendència a posar noms de ciutats existents. La nostra no ho ha
de menester, l’original no necessita afegitons.

No em vull allargar massa, només vull apuntar un argument
més. Palma és la capital i històricament ciutat i regne han estat
institucions que es confonien, però avui Palma, com totes les
ciutats d’una certa volada, s’ha de reivindicar per si mateixa,
sense renunciar a ser mallorquina, per descomptat, i capital de
les Illes Balears, però ha de cercar com fer una aportació pròpia,
com Barcelona intenta tenir una personalitat al marge o amb
independència de, de més a més de, Catalunya; com ho fa Nova
York respecte d’Estats Units; com ho fan fins i tot París o
Madrid, tot i que basin bona part del que són en capitals
centralistes. Hi ha una cultura de les grans ciutats, una cultura
que no ho pot renegar mai del seu propi país, com és natural,
però que té l’obligació precisament de connectar-lo amb
quelcom que es mou a un altre nivell. Palma ha d’aspirar a ser
coneguda i apreciada sense haver d’afegir “de Mallorca”. Palma
no necessita aquest afegitó.

En aquest sentit no comprenem, per exemple, una altra
comparació que es va produir durant el debat amb Ciutadella.
Ciutadella, ben igual que Ciutat, exigeix el gentilici; Ciutadella
és Ciutadella de Menorca com si fos Ciutat seria Ciutat de
Mallorca; no hi ha cap ciutat que es digui Ciutat, però no és el
cas de Palma. La construcció del nom de Palma no exigeix
aquest afegit.

No hi insistiré. Avui el que sí vull és deixar clara la nostra
posició sobre un punt: després d’aprovar aquesta llei el nom de
la capital continuarà essent Palma. Aquesta llei no és el
mecanisme escaient per canviar el nom de la ciutat, ho sap el PP
perquè ho ha repetit ad nauseam, que hi ha un procediment per
canviar els noms oficials -estam parlant de Registre d’entitats
locals- i que per tant la tramitació ordinària, la que està
complint, per cert, Deià, que vull felicitar, que era l’únic
ajuntament de Mallorca que no tenia encara el nom en català, ja
s’està tramitant la catalanització del nom, i avui crec que ja
només quedarà Santa Eulalia del Río com l’únic municipi de les
Illes Balears amb nomenclatura en castellà. 

Per tant, francament, jo crec que trobaran altres feines de
més profit que aquesta, però si volen obrir un expedient, si s’hi
entesten, el poden obrir, i poden promoure el canvi. De totes
maneres, com vostès saben, el canvi definitiu l’aproven els
consells. El procediment consisteix en l’aprovació pel consistori
per la majoria absoluta -per cert, aprofit per dir aquí que vaig
errar en el debat de presa en consideració; quan jo exercia eren
dos terços, a la Llei de bases de règim local original, després
amb una modificació va passar a majoria absoluta, per tant aquí
ho rectific, en tot cas és una decisió de majoria absoluta del ple
municipal- i informació pública, informació pública; informes
sobre idoneïtat i justificació històrica, i aquí potser hi trobaran
emperons, perquè la universitat ha deixat molt aclarit que el
nom de Palma és Palma, i (...) de documents; a més és evident
que no han volgut en aquest procediment demanar-li parer. El
cronista de la ciutat també ja s’ha pronunciat. L’informe, com
que l’haurà d’aprovar el consell, haurà de passar per Patrimoni;
ja els puc augurar que si cerquen aquest camí serà difícil que
una comissió de patrimoni comme il faut no tengui en compte
el nom històric de la ciutat.

Per tant, mentrestant, avui en el Registre d’entitats locals a
Madrid el nom oficial és Palma, i els anuncii que enviaren un
escrit, un ofici al registre per anunciar-los que si hi ha qualque
canvi que no respecta aquest procediment que el tengui present
i el reparin.

Entenc que sí que hi ha una fórmula de fer-ho, que ho he dit
jo cada vegada, hem insistit, es va fer el darrer pic, que era que
la capital pot tenir un canvi de nom per llei directament. Ho
mantenim, com és el cas de Madrid amb la Constitució
Espanyola, però aquest camí es trobam amb un emperò, en el
cas de Palma, l’Estatut d’Autonomia; si allò que anam a cercar
és un procediment diferent perquè hi ha una regulació, al marge
de, que ja estableix un nom, està a l’Estatut, i l’Estatut no el pot
canviar una llei ordinària. Per tant aquí estam i ho explicarem al
Registre d’entitats locals i veurem què en surt.
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De totes maneres també ja ho vàrem advertir; estam parlant
del nom del municipi, perquè els noms de les entitats, del poble,
de la ciutat, estan en el Decret de topònims. La Llei de
normalització lingüística, la vigent, diu que l’única
nomenclatura possible és la catalana, com a Castella ho és la
castellana, perquè la Llei de bases l’únic que diu és que tots els
noms han d’estar en una llengua oficial, no hi pot haver noms
en una llengua que no sigui oficial, és una opinió però és el
moment legal que tenim, i un article aprovat per unanimitat
l’any 86, quan el PP tenia una altra sensibilitat, estableix que els
topònims són en llengua catalana; era un moment en què al PP
li agradaven els noms mallorquins, els noms menorquins, els
noms eivissencs, els noms de Formentera, li agradaven, i no
tenia aquests emperons. Ja vaig apuntar el cas d’A Coruña, on
el PP i el Bloc Nacionalista Gallec varen guanyar aquesta
batalla perquè la varen dur fins al final.

En tot cas el canvi de topònims oficials per ventura ha de
tenir un altre tipus de tramitació, però sempre tenint en compte
els experts. En aquest cas hi ha un decret existent fet pel Govern
l’any 88 amb l’assessorament de la universitat que estableix que
els noms de la ciutat és Palma.

De totes maneres torn a insistir que per a nosaltres allò
important és la croada que té el PP de fer aquesta mena de
rendez-vous a Madrid per canviar el nom sense afirmació, d’una
manera servil, sense personalitat. Crec que no se’n temen que la
gent que no s’afirma a ella mateixa, en els països que no
s’afirmen, els fan el feix damunt, com estam cansats ja de
comprovar. I aquest és el debat que nosaltres creim que hi ha
davall aquest canvi de nom, que el consideram una aberració. 

Respecte de les competències urbanístiques tampoc no tenim
gaire per afegir. Ja diguérem que aprofundir en l’autonomia
local ens pareix positiu, avui s’ha fet -d’una manera també que
no estam d’acord- algun avanç en aquest sentit; pensam que
amb la Llei del sòl hi ha d’haver una reflexió. Tots els
municipis tenen autonomia local, tots els municipis tenen
autonomia local -cada vegada ens trobam més que hem de dir
tòpics en aquesta tribuna-, i el cas de Palma doncs té un
tractament..., bé, té una magnitud especial, però precisament per
la seva magnitud és segurament el pla general que més afecta -o
sense el segurament- l’ordenament de l’illa i tot el que podria
ser l’illa. Per tant no creim que haguem de fer aquesta excepció
i menys fer-la amb aquesta llei.

Sobre les esmenes del PSOE, per tant, votarem a favor, com
no pot ser d’altra manera, de la 2620, que és la que expressa
aquesta supressió del mot “de Mallorca”, per tant que
expressarà el mateix que serà votar en contra de la llei, i de totes
maneres ens abstendrem en la resta de propostes. Ens hi sentim
molt propers en molts de punts, respectam tots els arguments
que s’hi han apuntat, però realment, com que hem dit ja que no
entràvem gaire a revisar la llei que fa tan poc que pactàrem, no
hi entrarem. Crec que en el tema de resolució de conflictes, en
el nomenament de gerències el tema està bastant establert, i de
totes maneres ja dic que també ens anirà bé si alguna queda
integrada però nosaltres ens abstendrem.

Respecte de la dotació de la llei realment crec que la manera
d’afirmar la importància de la capital estaria bé que fos a través
d’aquest finançament. El Sr. Rodríguez hi va fer molt d’esment
en aquell moment quan es va aprovar l’any 2006, i per tant
sorprèn que el 2011 i el 2012 el que passi és que no hi hagi
hagut aquests ingressos, que desmenteixen, jo crec, amb fets
aquesta aposta retòrica per la capital, i pareixeria que al Sr.
Batle hauria de ser un dels temes que més el preocupassin del
seu dia a dia. En tot cas creim que tampoc no és la manera de
resoldre-ho, amb l’esmena que es planteja, i crec que ha de ser
un debat per fer una revisió, si cal, de tot el finançament de les
distintes entitats del país, però fer-ho amb molta lleialtat i no per
l’expedient de deixar de pagar o de suspensions temporals en els
pressupostos, com s’ha fet.

Crec que no exhauriré el temps, Sr. President, però dues
paraules més sobre el fet que ens sap greu que l’Ajuntament de
Palma hagi usat el seu dret a la iniciativa legislativa per a una
iniciativa tan prescindible. Amb els reptes que té avui la ciutat
ens agradaria que n’hagués fet ús per a una iniciativa de
consens, d’empenta, de sortida de la crisi, d’una certa energia,
amb una certa ambició, i no una mesura que incomoda part dels
ciutadans i que crec que realment té molt poca empenta darrere.
Jo no sé si no se’n cansen mai, de dividir; continuaran cercant
propostes per renegar de Mallorca?, per fer-nos dar voltes amb
el Círculo? Jo crec que trobaran coses de més profit i molt més
interessants en el carrer; avui mateix si surten els diran coses
que no aniran pel canvi de nom de la ciutat. 

El Sr. President, que no hi és, està topant amb una
contestació activa i multitudinària al carrer; una d’elles
s’expressa amb un llaç amb la senyera, la senyera de les quatre
barres del rei en Jaume, la senyera de l’estendard. Aquests
ciutadans continuaran defensant Palma començant per defensar
el seu nom. Jo el que no puc entendre és per què no els agraden
els nostres noms; si el Sr. President vol que li diguem José
Ramón, que veig que pel que es veu hi insisteix i hi firma, doncs
li ho direm; dels llinatges no en parlam perquè els llinatges
formen part de la nissaga i la nissaga no pertany a ningú dels
seus integrants. Si el batle de Palma es vol dir Mateo i vol
firmar per tot Mateo, li direm Mateo, però no ens canviïn el
nom de la ciutat, no per això ens canviïn el nom de la ciutat, per
l’amor de Déu!

Senyores diputades, senyors diputats, ja els ho vaig dir,
tenim un nom, el sap tothom, no el toquin. És Palma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

(Alguns aplaudiments)

En torn en contra, pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Óscar Fidalgo.
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EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo quería comenzar
agradeciendo, como no, la presencia del alcalde de Palma,
Mateo Isern, y igualmente la de los concejales que le
acompañan del equipo de gobierno, así como la del delegado del
Gobierno, don José María Rodríguez, en nombre -y muchas
gracias- del Grupo Parlamentario Popular.

Sr. Alorda, yo por la inmediatez quería contestarle, porque
llama poderosamente la atención que usted, que ha dedicado
cerca del 90% del tiempo de su intervención, venga aquí a decir
que la iniciativa legislativa para el cambio de la Ley de
capitalidad de Palma se entretiene en una cuestión nominativa
y usted le dedique el 90% de su tiempo, a esta cuestión, dice
muy mucho de cuál es el ritmo que tiene usted con la calle...

(Alguns aplaudiments)

...y de cuáles son los problemas que interesan al partido
nacionalista de Mallorca.

Señores diputados, yo empezaré mi intervención con una
máxima que hoy se hará realidad. Gracias al programa electoral
que mayoritariamente votaron los vecinos de Palma y los
ciudadanos de Baleares hoy vamos a eliminar de Palma y sus
intereses el mercadeo político partidista. Porque seamos
sinceros...

(Remor de veus)

...seamos sinceros: ésta ha sido la única motivación de los
partidos de la oposición para variar la Ley de capitalidad
originaria en el año 2008, sí, aquélla que tenía la unanimidad de
la Carta Municipal del año 2000, génesis de la Ley de
capitalidad final, la misma que no tuvo votos contrarios en el
pleno del ayuntamiento y que ahora tampoco los ha tenido en
cuanto a las competencias de la corporación municipal, por lo
que es justo y cierto decir que los partidos de la oposición votan
unas cosas en el ayuntamiento y otras distintas en este
parlamento, lo que da una idea de cuáles son sus verdaderas
motivaciones, el partidismo, obviamente, pues si fueran
principios, o más, si fueran ideas o ideales, sería lógico votar lo
mismo, votar igual, y no sería lógico votar distinto en diferentes
instituciones.

Bien, pues frente a esta bipolaridad política de la izquierda,
que juega a la confusión, mi grupo parlamentario presenta una
iniciativa que parte única y exclusivamente de la voluntad
popular, primero, que votó mayoritariamente un programa
político que defendía esta ley de capitalidad; de la propuesta que
parte del ayuntamiento no hemos variado ni una coma, porque
sabemos lo importante que resulta para la institución y porque
les ampara la mayoría, la ley y el Estatuto de Autonomía. 

Señorías, después de haber centrado el debate, que es si
queremos darle más autonomía a la ciudad o, en cambio,
debemos seguir instituyendo mecanismos partidistas que
alarguen los procedimientos, introduzcan vetos políticos, como
ha pasado en otras legislaturas, e infieran todo tipo de
organismos que entorpezcan la diaria actividad administrativa
alargándola, si queremos seguir dudando de la capacidad de los
servicios técnicos del Ayuntamiento de Palma o de su minoría
de edad, si optamos por decirle a la capital de Baleares que su
ley de capitalidad sólo lo es sintácticamente, o si también lo es
en realidad semánticamente. Y es que nosotros no queremos
quedarnos en la sintaxis, en si es Palma o Palma de Mallorca; yo
creo que ya se ha explicado suficientemente y debatido este
concepto. No somos dirigistas, nosotros somos liberales. No
vamos a permitir que este debate se quede en el maquillaje que
de él quiere ofrecer la oposición.

Y, miren, les diré lo mismo que dijimos cuando defendimos
su toma en consideración: esta ley no perjudica a nadie y
beneficia a los ciudadanos de nuestra capital, Palma de
Mallorca, que verán agilizados sus trámites, y el ayuntamiento
tendrá capacidad para redactar su propio plan general de
ordenación urbana, eso sí, con el concierto del consell, ¿porque
es acaso progresista tardar más de 14 años en variar finalmente
el Plan general de ordenación urbana? Yo creo que no hay
progresismo en la dilación ni en las excusas; el verdadero
progresismo, señorías, es el que resuelve problemas, el que dota
las instituciones de los mecanismos para ser más eficaces y
eficientes en la prestación de los servicios públicos desde la
legalidad, y lo demás, señorías, son fuegos artificiales.

Y les repito: el debate es optar de una vez por todas por
alejar la gestión pública de Palma de Mallorca de los vaivenes
políticos y de su uso partidista de mercadeo en las instituciones,
producto de pactos de intereses no públicos, de pesos y
contrapesos que no hacen sino sustraer seriedad, seguridad y
eficiencia en el funcionamiento de los servicios de interés
general. Hoy vamos a evitar que se usen las instituciones como
moneda de intercambio en pactos oscuros de interés político y
particular.

Señores diputados, como saben esta reforma pretende
incorporar una nueva redacción de los artículos 72 y 73
originarios derogados por su ley del 2008, que permiten que
Palma de Mallorca apruebe definitivamente su plan general de
ordenación urbana; introduce asimismo el sistema de tasación
conjunta previsto en la legislación urbanística y la potestad
municipal para la declaración de urgente ocupación de fincas,
e introduce también una serie de adaptaciones finales en su
disposición adicional única y en la adición, que no pretenden
más que adaptar al nuevo marco jurídico el proceder urbanístico
de la ciudad. 

Además, y mal que les pese, Palma tendrá apellidos, que son
los que siempre tuvo; les guste a los nacionalistas o no, Palma
será de Mallorca. 

Y sean serios, no vuelvan a caer en la tentación de hablar de
tutelas externas al ayuntamiento que refuerzan el control,
porque no hay más tutelas que las que la ley otorga a los jueces
y tribunales. Las iniciativas políticas son opinables, por
supuesto que lo son, pero sobre la legalidad de las mismas no
hay duda. Esta modificación tiene el amparo en el Estatut, en la
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ley y en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico. Pueden
hablar de la urgente necesidad de que el Consell de Mallorca
intervenga el ayuntamiento de la capital de Baleares, es lícito
que lo hagan, incluso, pero mi grupo parlamentario no puede
estar conforme con que, por ejemplo, dispongan ustedes de
funcionarios del consell como comisarios en el ayuntamiento,
como disponen en su enmienda. El Partido Popular considera
que Palma es mayor de edad, que sus funcionarios son
competentes y están plenamente capacitados para tomar
decisiones y para gestionar todas las competencias que la Ley
de capitalidad les otorga sin tutelas paternalistas. 

La función que especialmente la ley otorga a los consells
insulares es también, y efectivamente, el apoyo y refuerzo de
aquellos ayuntamientos que por su dimensión y estructura
necesitan un verdadero refuerzo administrativo; es en definitiva
y se dice de él, del Consell de Mallorca, que es el gran
ayuntamiento de los ayuntamientos de esta isla. Palma de
Mallorca, repito, no es ni mejor ni peor que ningún otro
municipio de Baleares, simplemente es distinto y es, eso sí, el
primer municipio de esta comunidad. Su capitalidad deriva de
la historia, de la extensión de su población y de los servicios y
las estructuras que la capital soporta, como ustedes saben:
aeropuerto, Gobierno, universidad, cárcel, residuos, puerto,
instituciones autonómicas, etc., este propio parlament. 

Señores diputados, es que la capitalidad no es un capricho,
no es una iluminación de este grupo parlamentario. La
capitalidad es un instrumento que ha permitido a otras grandes
ciudades dotarse de la autonomía necesaria para gestionar de
manera eficaz sus competencias, con el único objetivo de servir
mejor a los intereses generales de los ciudadanos de esta
comunidad autónoma y también de la capital, que es Palma de
Mallorca. Porque no lo olviden nunca señores diputados, ese es
el objetivo de este Parlament y de todos y cada uno de nosotros:
el interés general. Pensamos que Palma puede aprobar su Plan
General, porque Palma de Mallorca puede posicionarse y lo
hemos explicado por activa y por pasiva, como marca en el
mercado turístico mundial, porque así es, aunque ustedes no lo
quieran, así se nos conoce fuera de nuestras fronteras. Es cierto
y los ciudadanos seguirán llamando a su capital como les
plazca, mucho nos cuide a ningún político de esta comunidad a
decirle ese tipo de cosas a los ciudadanos, qué tienen que hacer
con respecto a consideraciones de este tipo. Eso significa que
hoy aprobemos esta ley de capitalidad, esto es, si me permiten,
lo verdaderamente capital. 

Creía, y se lo digo sinceramente, quizás por mi inexperiencia
e inocencia parlamentaria, que el debate en comisión
enriquecería el texto. Y tengo que decirles que lamentablemente
me equivoqué. Las enmiendas presentadas son precisamente lo
contrario a lo que el Ayuntamiento de Palma solicita y mi grupo
parlamentario defiende, lo contrario. No son más que una
oposición frontal a nuestros argumentos, porque señores del
PSIB y del PSM, lamentablemente sus partidos -y repito- votan
una cosa en el ayuntamiento y otra bien distinta en esta cámara.
Así no es extraño, señores socialistas, que los secretarios
generales del PSOE de Palma les duren dos meses. Sean ustedes
un poco más claros...

(Remor de veus)

Ustedes no entienden, ustedes no entienden, ustedes no
entienden, si me permiten, que con quien tienen que conciliar
ustedes es con nosotros y no al revés, porque fuimos nosotros
los que ganamos abrumadoramente las elecciones y no al revés.
No sé si lo entienden. Y dos no se entienden si uno no quiere, y
ustedes permanentemente no tienen la voluntad de entenderse
con nosotros.

Y retomo el debate, señorías, que el consell es necesario
para dictar lo que debe o no debe de hacer Palma no es cierto,
su importante función es otra, las competencias no son de las
instituciones, sino de quien decide legítimamente la ley, previa
aprobación del Parlament. Es la voluntad de los ciudadanos la
que manda, no lo olviden.

Señores enmendantes, ustedes que critican que ahora Palma
tenga más competencias, porque no es el consell y lo hacen
cuando ustedes y nosotros hicimos que un ayuntamiento como
el de Formentera fuera un consell insular y no pasó
absolutamente nada, estuvimos de acuerdo. Y ustedes que se
oponen a Palma de Mallorca, cambiaron Ciutadella, por
Ciutadella de Menorca y tampoco pasó absolutamente nada.

Sobre las enmiendas del Partido Socialista de Mallorca, del
PSM, no podré pronunciarme porque simplemente no existen.
Así que debo entender, siendo muy optimista, debía entender
porque esto lo llevaba escrito, que finalmente les he convencido
en mis intervenciones. Yo creo que evidentemente no ha sido
así. 

En cuanto a las del Grupo Socialista, debo decirles lo que ya
he repetido. Ustedes no pueden pretender que aprobemos
enmiendas que son justo lo contrario de lo que el ayuntamiento
aprobó con mayoría absoluta, con la abstención del PSOE de
Palma, en todos los artículos menos en uno. Que sepan que la
enmienda del artículo 97 que pretenden enmendar ya existe en
la ley, se contempla e incluye la enmienda que presentan en
cuanto a la vía "consumarista". Lo mismo podemos decir del
artículo 147, ya hablaremos si ustedes quieren en la réplica. Y
se lo dije también en la comisión, está complementado ya por la
Ley nacional de mediación civil y mercantil, que es cierto que
no incluye el ámbito "consumarista", es cierto. Pero ya está
suficientemente incluido en la ley y en esta ley.

En cuanto al artículo 19 que propone la variación, mi
capacidad de sorpresa no tienen fin. Ustedes proponen
multiplicar las gerencias de urbanismo en Palma. ¿Qué pasa,
que una no basta? ¿Creen que con la que está cayendo, debemos
multiplicar los recursos? Yo creo sinceramente que es una
enmienda poco acertada.

Su propuesta de redacción del artículo 20 es un salto triple
y sin red. Proponen ustedes ni más ni menos que el Consell de
Mallorca tenga representantes en un órgano interno del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, que trabaje ahí y que tome
decisiones, pero que vengan del consell. Oigan, ¿cuál es el
motivo de su desconfianza? Esta propuesta me parece
sinceramente poco seria con la autonomía municipal y con la
capitalidad de Palma. Incluso quieren que el alcalde de Palma
sea Señor en vez de Honorable. Y fíjense ustedes, lo dicen
desde su condición de Hbles. Diputados. Son curiosos los
problemas que les preocupan. Y cuando tuvieron ustedes la
oportunidad de hacerlo, tampoco lo hicieron. Y les voy a decir
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más, es que existe un real decreto, porque cuando hacen las
cosas es conducente que las hagan ustedes bien, existe un real
decreto que es un reglamento que regula el funcionamiento de
las entidades locales que sean capitales de provincia del año
1986, que dispone que los concejales deberán el tratamiento de
Ilustrísimos. ¿Pretenden ustedes que los concejales sean
Ilustrísimos y el Alcalde de Palma sea Señor? Miren, en
cualquier caso yo creo que esto no preocupa a los ciudadanos,
ni está en la calle. No resuelve ningún tipo de problema.

Proponen igualmente que los artículos 72 y 73, que
aprobaron ustedes, sustrayendo a Palma el verdadero sentido de
su capitalidad, tengan vigencia así como ustedes lo disponen y
que no es más que la ley que ustedes modificaron. Y
obviamente en eso nosotros no podemos estar de acuerdo. 

Y ya acabo, señores diputados. Con esta modificación legal
se pretende dar la oportunidad de convertir en ley las legítimas,
justas y democráticas aspiraciones de Palma de Mallorca,
votadas por la amplia mayoría de los ciudadanos.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot saludar el Sr. Batle i el
Sr. Delegat del Govern, a qui no els havia vist jo anteriorment.

Bé, Sr. Fidalgo, tot segueix el curs que vostè va posar a la
presa en consideració de la ponència, on el primer que ens va dir
va ser i nosaltres li ho vàrem agrair, “no importa parlem de res
perquè no us pensam aprovar res”. Per tant, vostè s’ha sentit
decebut, però jo li he de donar les gràcies perquè, com a mínim,
va ser sincer i el primer que va dir va ser -i hi ha testimonis en
aquesta sala- “no importa parlem de res perquè no us pensam
aprovar res”.

Bé, jo li he dit que l’Ajuntament de Palma té la capacitat de
la iniciativa legislativa, però és a aquest parlament, a aquesta
cambra, al conjunt de diputades i diputats a qui correspon
esmenar o no el text del projecte de llei. I per això som aquí,
sembla que li pareix greu, però per això som aquí. 

Passem a fer-ne quatre pinzellades. El topònim de Palma, el
volen tornar a canviar. Crec que en repetides ocasions li hem
donat prou arguments històrics, de tradició oral, de tot tipus, fins
i tot de l’Estatut d’Autonomia que diu que el nom de Palma és
Palma i no un altre. Quan els ciutadans de qualsevol poble de
Mallorca baixen a Palma, van a Palma. Jo que visc en El
Molinar dic me’n vaig a Palma, no me’n vaig a Palma de
Mallorca. A més, ja que vostè diu que no entén el tema del
tractament del Sr. Batle, no sé quina és la millora per a la ciutat
que es digui Palma de Mallorca.

Vostè després ha comentat el tema del tractament del batle.
Escolti, la Llei del bon govern es va aprovar el mes de març de
l’any passat i això fa un canvi normatiu a la nostra comunitat
autònoma i que dóna peu que es pugui presentar aquesta
esmena. Ara ha vengut la modificació de la Llei de capitalitat,
tenim un marc normatiu nou del mes de març i, per tant,
nosaltres consideram que per coherència amb allò que va
consensuar el conjunt -el seu partit també-, fer aquest canvi de
tractament, que és un canvi de normalitat democràtica, no vagi
a cercar res més. I ja li ho vàrem dir nosaltres, si vol que els
diputats no siguem honorables, per a nosaltres no quedarà. Ara,
és la cambra que ha de decidir canviar el Reglament de la
cambra. Si a finals de legislatura es canvia, tendrà el nostre vot,
perquè nosaltres no necessitam que ens diguin honorables.

Realment el tema principal que jo crec que té més substància
és el tema del canvi normatiu. Nosaltres pensam que l’aprovació
definitiva del planejament municipal per part de l’Ajuntament
de Palma, sense que hi hagi un control de legalitat ni control
d’oportunitat per part del consell insular, no és correcte. I aquí
sí que hi ha un canvi important, que suposa que cap supervisió
o tutela per part del consell insular sobre l’Ajuntament de Palma
que efectivament s’ha fet major d’edat, no ha de suposar cap
excepció. I no hi ha cap excepció a la regla que el planejament
municipal a l’hora de la seva aprovació definitiva passi a un
òrgan superior que el mateix ajuntament que l’aprova. 

I és el que jo li he dit abans, nosaltres presentam aquesta
esmena perquè consideram que no és correcte que el consell
insular hagi de fer un informe no vinculant, una vegada que
s’hagi produït l’aprovació inicial. Nosaltres som de l’opinió que
en cas de revisió, creim que l’aprovació hauria de correspondre
al Consell de Mallorca i en el cas d’adaptacions i modificacions,
l’aprovació definitiva podria correspondre a l’ajuntament,
sempre amb un informe vinculant del consell insular. No sabem
que hi ha de dolent que a la Llei de capitalitat consti
específicament que ha d’existir una gerència municipal
d’urbanisme. I dir que hi ha d’haver un representant del Consell
de Mallorca, amb veu i vot, a l’òrgan colAlegiat de gestió de la
Gerència Municipal d’Urbanisme no és tirar-se ni en triple salto
mortal, ni a una piscina sense aigua. Evidentment que s’ha de
saber nedar, però si els funcionaris de Palma han d’anar a la
Comissió Insular d’Urbanisme del consell, això segons vostè no
és tutela perquè no pot passar el contrari, que és el que nosaltres
pretenem, que cada institució tengui un coneixement del que fa
l’altra.

Vostè ha dit que l’ajuntament podrà redactar i aprovar
definitivament el seu planejament municipal en consens amb els
consells, però amb un informe no vinculant a l’aprovació inicial.
Nosaltres ja li hem dit que no hi estam d’acord, nosaltres
expressam la nostra opinió, pensam que milloram el text, però
com vostè va dir a la constitució de la ponència, el primer que
va dir, “aquí no venim a escoltar, no venim a dialogar, venim a
imposar”. Sí, Sr. Fidalgo, ho va dir, hi ha testimonis, hi ha
testimonis, podeu fer els gestos que vulgueu, si ho acaba de dir
ara, es frustra perquè no permet ni el diàleg ni el consens en
comissió. Ens ho va dir vostè, també hi ha els seus companys...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Per favor!

EL SR. THOMÀS I MULET:

Hi ha els seus companys i ho poden dir. No han volgut
consens, bé nosaltres feim les nostres esmenes, feim la nostra
feina, donam la nostra opinió. I si no és compartida, com a bons
esportistes ens retiram, amb la nostra opinió i el nostre
coneixement al nostre lloc. Però no digui que no hem volgut fer
aportacions perquè hem fet aportacions democràticament. Si
vostès no les comparteixen és perquè tenen criteris diferents.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També saludam la comitiva si no ho
havíem fet abans, per descomptat, ens agradaria que tenguéssim
ocasió de trobar-nos en circumstàncies en què poguéssim votar
tots a favor. En qualsevol cas els salud. Saludaria el Govern
davant d’aquesta llei tan transcendental, però els diguin que els
voldríem saludar.

Ens deien que volien fer la distinció entre les distintes
actituds. Ens sorprèn que sigui el PP qui faci el retret respecte
d’uns grups parlamentaris d’un lloc i de l’altre, quan el Sr.
Miquel Ramis deu haver votat 50 coses en contra del que hem
decidit en aquest parlament per unanimitat, aquesta setmana
mateixa en els pressuposts, ho han fet vostès tota la vida a
Madrid, tota la vida!, tota la vida votant en contra d’acords
unànimes d’aquest parlament, demanant una posició de força
davant Madrid. Jo crec que si el nivell de rigor, de coherència
i de congruència de les distintes institucions que té el nostre
grup el tengués el Partit Popular, tendríem una altra fama dins
l’Estat. No mitges tintes, tendríem una altra fama dins l’Estat.
Ara donar lliçons, bé trobarà que era necessari fer-ho i ja ho
farà.

Jo del tema de la minoria d’edat no n’he parlat mai, una
ciutat que té més de 2.000 anys... Inca té minoria d’edat, que és
que tots els pobles són menors d’edat?, tots els pobles de les
Illes Balears menys un? Home, Palma té una capitalitat, una llei
que tots ens hi posarem d’acord, però o aproves aquesta llei o
tractes de menor d’edat als altres, sobretot quan el Constància
acaba de pujar, em sembla de molt poc respecte. El que passa és
que hi ha distintes sensibilitats.

Miri, normalment els colonitzadors mallorquins, com vostès
saben eren missioners i posaven noms de sants, nosaltres en
tenim un justament a Inca que posava noms indígenes. Per
exemple Lumpoc, que vol dir aigües estancades, nom d’un llac
i que era el mateix nom que donaven els indis gumaix. Bé, jo
estic content que Pere Antoni Payeras, fra (...) li mantengués
aquest nom. Un està content del que hi està, però en qualsevol
cas el que no permetria o el que crec absurd és lligar un
tractament especial per a un dels municipis, amb la minoria
d’edat de tots els altres.

Per cert, també s’ha parlat de les fórmules de cooperació.
Nosaltres ja he dit que no hi hem entrat a les esmenes del Grup
Socialista, però és habitual. Vostès saben que a les comissions
insulars d’urbanisme hi havia membres del Govern, hi havia
membres de l’Estat, de la Delegació del Govern l’Estat, es varen
arribar a llevar, hi hagués pogut haver l’Ajuntament de Palma.
És una altra fórmula, val més que sigui únicament un institut
estrictament insular?, ens pareix bé, nosaltres hi hem estat
d’acord. Convendria que hi hagués cooperació de les distintes
entitats dins les decisions urbanístiques?, tampoc no ens
repugna, en tot cas no ho posaria en ridícul. Són fórmules de
colAlaboració habituals de trobar-se distintes entitats dins un sol
organisme que és decisori, sobretot quan hi ha distintes
competències. Perquè quan es diu que per a Mallorca és molt
important el planejament de Palma, no es diu com un retret a
Palma de minoria d’edat d’“et vetllaré”, es parla d’interessos
balance of power, equilibri de poders, el que fan els liberals. Els
liberals de Bankia avui, venim amb 50.000 milions a la banca
en subvencions sense concursos, ... jo li puc parlar d’equilibris
de poder i alerta que les majories absolutes..., la gran prevenció
dels liberals respecte de la concentració de poder; aquesta és la
gran lliçó dels liberals a la història, aquesta és la gran lliçó dels
liberals a la història. I aquesta l’assumim, clar que sí, això ha
enriquit Occident. No, és que tenc majoria absoluta, idò ho duc
tot jo. No, parlem-ne. Obliguin a parlar. Sobre Bankia, tothom
té exemples del que agafa.

Bé, Palma será Palma de Mallorca tanto si les gusta a los
nacionalistas.... Aquesta no és l’actitud, no ho és. Jo trob que
les ciutats han de tenir noms amb què tots els ciutadans s’hi
sentin còmodes. Això de tanto si les gusta a los nacionalistas
..., i a la Universitat i al cronista i a multitud d’experts,
demanin-ho als historiadors, demanin-ho a gent que ho hagi
estudiat, los nacionalistas i un parell més a qui jo crec que
hauria de respectar, jo crec que del cronista de la ciutat vostè
n’ha de parlar amb un poc de respecte, no li faci cas si troba,
però  un respecte, o no? A més, tocar un tema sensible, tots ens
hi hem de poder implicar. Avui si necessitam una cosa amb
aquesta crisi és cercar punts de trobada de tots, de cohesió, per
sentir-nos darrere alguna mena de punts, més enllà de les
discrepàncies polítiques que hi han de ser i són sanes, puguem
sentir-nos plegats davant d’aquests reptes. Com a mínim els
noms de les ciutats, per exemple, com a mínim el sentiment de
mallorquinitat, els sentiments de pertinença, les coses que ens
poden retroalimentar i donar-nos força en aquest moment. És
que vostès fins i tot ataquen això. Ens pareix un gravíssim error.
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I contra l’Estatut, vostè diu que és a l’Estatut; l’Estatut diu
que el nom és Palma, i el nom que pactàrem amb el Sr.
Rodríguez en el Reglament del Parlament és Palma perquè
vàrem dur el nom de l’Estatut, no vàrem innovar, no vàrem
innovar. Vàrem agafar el nom de l’Estatut i el duguérem al
Reglament. El Reglament no posa ni lleva noms a les ciutats,
senzillament va establir el nom que posa l’Estatut. Vostès ho
volen remoure? Miri, reconec que és un tema com per donar-los
dues voltes, per què volen castellanitzar el nom?, per què
aquesta esquira pels noms que tenim aclarits entre tots? Això és
allò que realment ens preocupa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Torn de contrarèplica, Sr. Óscar
Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Thomàs, yo no voy a entrar a
considerar sus palabras porque creo que se desdicen por ellas
mismas. Todos los que tuvimos oportunidad de estar en aquella
comisión sabemos lo que se dijo y lo que se pactó allí y
evidentemente a usted le precede su credibilidad y a mí también,
no voy a decir nada más.

Voy a decirles, sí, se lo voy a decir, que el Plan general de
ordenación urbana de Palma no se revisa -como ustedes saben-
desde hace muchísimos años, desde el año 98, y que debería
hacerse, como saben, cada ocho años y es necesaria la Ley de
capitalidad para muchas cosas y es necesaria porque deben
resolverse problemas cotidianos de la administración. Podemos
nombrar muchos de su etapa de gobierno, podemos hablar del
segundo cinturón, del edificio de GESA, del palacio de
congresos, de multitud de circunstancias, señoras y señores
diputados, se trata de mejorar, se trata de mejorar la forma de
hacer las cosas, de darles celeridad, de dar autonomía al
ayuntamiento y seguridad jurídica. Eso es lo que pretende esa
reforma de la Ley de capitalidad. Sean sinceros, señores del
PSOE y digan que ustedes han utilizado esta ley de capitalidad
como arma política de batalla entre instituciones con sus socios
y sus pactos, que hicieron de las instituciones meros
instrumentos de equilibrio de poder entre los partidos políticos
que conformaban un pacto de retroceso de esta comunidad
autónoma. Afortunadamente hoy todas las instituciones se
dedican a mejorar la vida de los ciudadanos... 

(Remor de veus)

...y a remontar la pésima herencia que ustedes nos dejaron. Se
dedican al interés general. No hay tactismo, no hay miedos o
cuotas de poder, hay servicio público. Por eso sus enmiendas no
caben, porque pretenden ustedes que se añada en unos casos lo
que ya existe y en otros volver a la usurpación de las
competencias de Palma de Mallorca en nombre del consell
insular por meros pactos.

Aquí, señores del Partido Socialista, no nos van a encontrar.
Nosotros apoyaremos el texto del ayuntamiento, y ustedes
pueden seguir defendiendo una cosa aquí y otra en el
ayuntamiento y coleccionando líderes del PSOE palmesano en
la cuneta, pueden seguir haciéndolo.

(Remor de veus)

Señores del PSM, señores del PSM ..., señores, a pesar de
que ustedes votaron cosas distintas en el ayuntamiento y en el
Parlament, a pesar, señores del partido nacionalista de Mallorca,
que parece que les ofende que se lo diga, ¿no son ustedes el
partido nacionalista de Mallorca y otras cosas más? En fin, a
pesar de que hicieron ustedes una contundente crítica a la
propuesta que hoy votamos, que viene por cierto del
Ayuntamiento de Palma de Mallorca en su toma en
consideración, ustedes no han presentado enmiendas a este
texto. No las han presentado. Oigan, yo no sé si como tactismo
político o como simple incapacidad de sus obligaciones como
parlamentarios, la cuestión es que ustedes critican y destruyen
el texto, pero no ofrecen absolutamente ninguna alternativa.

Por eso, Sr. Alorda, permítame que hoy yo me refiera a la
actitud bochornosa de su grupo parlamentario parafraseándolo
a usted, para acabar adjetivando su verdadera política, y es que,
señores del PSM, permítanme calificar su política, y yo digo,
parafraseándolo a usted, Sr. Alorda: teniu un nom, el sap
tothom, farsa, farsa, farsa!

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé passarem a
votar. 

Hem escoltat amb atenció les diferents intervencions. El Sr.
Alorda ha dit que votaria a favor de l’esmena 2620 del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant, votarem ara aquesta esmena,
la 2620.

Passam a votar. Votam.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.

Ara passam a votar les 2622, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619
i 2621, presentades pel Grup Parlamentari Socialista. 

Passam a votar. Votam.

19 vots a favor, 31 en contra, 5 abstencions.
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A continuació votarem els articles als quals es mantenen
esmenes, articles 1 i 2.

Passam a votar. Votam.

31 vots a favor, 24 en contra, cap abstenció.

Finalment, votarem la resta de l’articulat on no es mantenen
esmenes, denominació del títol de la proposició, articles 3, 4, 5
i 6, disposició transitòria única, disposició derogatòria,
disposicions finals primera i segona i exposició de motius.

Passam a votar. Votam.

30 vots a favor, 6 en contra, 19 abstencions.

Per tant, es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de
Mallorca.

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

(Aplaudiments)
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