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EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia, senyores diputades, senyors diputats. En
primer lloc faig una proposta d’alteració de l’ordre del dia que,
d’acord amb l’article 73 del Reglament del Parlament aquesta
presidència, havent escoltat els diferents portaveus, proposa
alterar l’ordre del dia d’avui en el sentit d’afegir-hi un altre punt
consistent en el debat i votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 7830/12, relativa a creació d’una ponència en si de la
Comissió de Turisme d’estudi de la situació del transport aeri.
Aquest debat serà el darrer d’aquesta sessió.

Els deman si puc entendre aprovada per assentiment aquesta
proposta. Moltíssimes gràcies.

També avui matí hi ha hagut una Mesa per a aquest tema i
també hem decidit proposar al plenari, d’acord amb tots els
membres de la Mesa i també amb tots els diputats i diputades de
la casa representats pels seus portaveus, fer un minut de silenci
per tal de condemnar la mort de la Sra. Inge Gisela Frefrau Von
Stein per violència de gènere.

Per tant si els va bé, a tots vostès, ens aixecaríem i
expressaríem un minut de silenci.

EL SR. PRESIDENT:

També volia expressar en nom de tots els membres de la
cambra el nostre condol per la defunció del pare de la nostra
diputada la Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, que consti en
acta l’expressió de condol de tots els membres d’aquesta
cambra. Dit això, començam el plenari d’avui.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 7694/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a descompte de resident a les tarifes.

La primera pregunta, RGE núm. 7694/12, relativa a
descompte de residents en les tarifes, presentada pel Sr. Damià
Borràs i Barber del Grup Parlamentari Socialista, és ajornada
atesa la solAlicitud del Govern presentada mitjançant l’escrit
RGE núm. 7917/12.

I.2) Pregunta RGE núm. 7695/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa
llei de turisme.

Segona pregunta, RGE núm. 7695/12, relativa a Llei de
turisme, que formula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa i Més per
Menorca. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per premsa i també per la
mateixa pàgina web del Govern hem sabut que el president
viatjà a BrusselAles per participar en un taller del Comitè de
Regions en matèria turística. El president va fer una intervenció
i la va centrar bàsicament en el pla integral de turisme i sobretot

en la nova llei. Durant el discurs va destacar en diferents
ocasions l’aposta per un model sostenible i respectuós amb el
medi ambient que, segons ell, suposa la Llei de turisme
aprovada el mes de juliol.

Per això voldríem saber quina opinió mereix a la Conselleria
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori la Llei de Turisme.

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 de
turisme creim que és una llei que òbviament és molt important,
que regula un dels sectors productius estratègics de la nostra
comunitat autònoma. Pensam que és una llei moderna, que
recull i actualitza molta normativa dispersa que hi havia sobre
aquest assumpte i que l’esperit d’aquesta llei és promoure la
recuperació, entre altres coses, i la rehabilitació d’espais urbans
degradats i també persegueix -com ha dit vostè- la conformació
d’un model turístic sostenible.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que no
m’estranya la cara que posaven les persones que sortien devora
el president a la fotografia d’aquest dia a BrusselAles, perquè no
fa gaire el mateix president hi va anar amb un document -que
supòs que vostè coneix bé-, "SOS per l’agricultura", on una de
les coses que s’hi diu és que “el elevado precio de la tierra,
fruto..., eh?, l’agricultura diu “la agricultura de Baleares no
funciona” i, per què? “por el elevado precio de la tierra, fruto
de la presión del mercado inmobiliario”.

Poques setmanes després hi va a presentar una llei en què
precisament s’incideix en la pressió damunt la terra i la
terciarització del sòl rústic, un llei de turisme que diu que... allò
que fa és tot el contrari del que diu que ha de fer. Diu que va cap
al desenvolupament sostenible, però no conté cap determinació
respecte d’això en aquest sentit. Diu moltes altres coses, com
per exemple que es pot fer qualsevol cosa i això, Sr. Conseller,
ho diu un document de la seva conselleria, un document de la
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori diu que
aquesta és una llei infumable.

M’agradaria saber si vostè quan es va aprovar aquest
projecte de llei en Consell de Govern va defensar allò que
opinava la conselleria, no allò que opinava el conseller, sinó allò
que opinava la conselleria, en temes tan importants com
agricultura, medi ambient i ordenació del territori, que són les
seves competències, perquè aquesta llei està feta, precisament,
perquè cadascú faci el que vulgui i això ho confirma una carta
del conseller de Turisme a un batlle on li fa saber que ara que
s’ha aprovat la llei aquells projectes com els de terra santa, per
exemple, segurament es podran dur a terme.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 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, aquest
document al qual feia esment, el document "SOS de
l’agricultura", efectivament una de les variables que complica
la vida als pagesos, una d’elles, és l’elevat preu de la terra dins
les explotacions agràries. Aquesta és una de les variables que
també trobarà dins uns dels handicaps que té l’agricultura a
nivell de tota Espanya, aquí, concretament, territoris insulars
també, encara molt més, vull dir que n’és un, no és el principal,
vull dir que aquí s’ha fet molta demagògia que si els pagesos
sembren dins solars, etc., però aquí sí que li puc dir que no és el
principal, però sí que és un dels que hi ha.

En allò altre, bé, m’ha fet referència a un document que,
efectivament, des de la direcció general d’Ordenació es va fer
i es va enviar a Turisme, també li hem enviat a vostè per escrit,
vostè el té, segons el que veig el té, i és un document que es fa
als inicis de la tramitació i on lògicament es produeix debat
entre els diferents departaments de l’Administració, debat com
pot veure intens. 

Aquest conseller té el costum de defensar no el que troba el
conseller només, el conseller arriba a trobar o a definir postura
després d’escoltar el que li diuen des dels diferents
departaments de la conselleria i després dels diferents
departaments del Govern i és el que hem fet respecte d’això.

En aquell document hi ha bastants coses que s’han
solucionat, perquè una cosa és el començament, l’inici de la
tramitació i després una altra és com acaba. Per tant, en línies
generals li he de dir que en l’àmbit de Govern -com tothom sap-
ho hem duit, ho hem aprovat i hi ha un consens total en relació
amb la Llei de turisme.

Gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 7684/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de ciència.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 7684/12, relativa a Pla de
ciència, que formula la Sra. Margalida Prohens i Rigo del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Ningú no es qüestiona la importància
de la ciència, la tecnologia, la transferència de coneixements per
aconseguir les bases d’un model econòmic sostenible i intensiu
en coneixement. El Pla de ciència pretén incidir en el
reforçament del sistema de ciència i innovació de les Illes, la
qual cosa implica la consolidació de polítiques que permetin
millorar l’eficiència de les actuacions i consolidar una estructura
investigadora d’excelAlència. El que passa és que aquesta aposta
es pot fer de distintes maneres, omplint pàgines de diaris en què
es parli de canvi de model econòmic o anat per feina. 

El model del pacte va fer el primer, predicaren molt,
l’esquerra sempre vol abanderar el canvi de model cap a un
model més sostenible i innovador, però els fets són els fets.
Varen esperar quatre anys per treure una convocatòria d’ajuts
econòmics per a grups investigadors, una convocatòria que
finalment ha hagut d’executar el Partit Popular, ja que en 2009,
2010 i 2011 no hi va haver cap suport per a grup de recerca. I el
Govern del Partit Popular, aquest que segons l’esquerra
continua ancorat en un model econòmic obsolet i basat en el
consum de recursos, el Partit Popular, tot i les dificultats
econòmiques, ha fet una aposta per ajudar quaranta grups de
recerca que podran engegar els seus projectes durant tres anys.

Això sí, el Govern de progrés no va escatimar en recursos,
9,4 milions d’euros en un edifici al Parc Bit per a investigació,
desenvolupament tecnològic i innovació que es troba paralitzat
a causa d’una errada tècnica de l’anterior govern; 9,4 milions
d’euros cofinançats pels fons socials europeus que si no es
compleix el termini en podran demanar la devolució. La gestió
de fons europeus del pacte sens dubte és una tragicomèdia que
mereix una menció especial. 

I vostès ara posen en marxa un pla de ciència que es
caracteritza per l’interès de tirar-lo endavant des de
l’Administració amb els mínims estudis externs possibles.
Austeritat i eficàcia, sense renunciar a la competitivitat i
l’excelAlència, fer més amb menys, un pla realista, concret i
avaluable. Per això els felicitam i volem saber, Sr. Conseller,
quines àrees estratègiques es tenen prevists dins el proper pla de
ciència.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, Sr. Conseller d’Educació.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada, efectivament
les circumstàncies són més complicades, però les idees i les
conviccions, el que realment és fonamental per a aquesta
comunitat, afrontar els reptes que tenim, especialment davant la
definició del que la Unió Europea parla d’estratègies
intelAligents regionals, imprescindibles a l’hora de poder obtenir
fons europeus ens fa, si cal, treballar més en la presentació i en
l’elaboració d’aquest projecte previ que, supervisat des de la
mateixa Vicepresidència Econòmica, inclou realment les tres
inicials que fan referència als tres aspectes fonamentals sobre
recerca, desenvolupament i innovació, imprescindibles en
aquesta comunitat. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 16 d'octubre del 2012 2305

 

Al passat pla es va tornar a la separació clàssica R+D,
recerca i desenvolupament separat d’innovació, quan
originàriament es partia de la idea global. Tornam a aquesta idea
global en primer lloc. En segon lloc volem realment aconseguir
la confluència de tots els agents que en aquesta comunitat hem
de reconèixer que són excessivament, el nombre, realment
dependents de l’Administració pública, hem d’involucrar més
què se’n fa, fins i tot hi ha entitats i empreses privades que fan
recerca i desenvolupament i no ho acaben de tenir clar a l’hora
de programar-ho i expressar-ho a les enquestes necessàries per
elaborar aquest pla.

I finalment, centrar-ho en cinc gran eixos, cinc grans eixos
que definiríem com a ciència i tecnologia (...), òbviament aquí
tenim l’única unitat científica tècnica singular, com és el servei
d’observació costanera de les Illes Balears, una unitat científica
de primer ordre a nivell europeu; en ciències biomèdiques i de
la salut, tant dins l’àmbit pròpiament biomèdic com dins l’àmbit
d’investigació dins la bioquímica; en turisme, per raons més que
òbvies que no fa falta que expliqui en aquests moments; en tot
l’àmbit que fa referència al medi ambient, a l’aigua i a les
energies renovables i també al sector agroalimentari, a la
tecnologia i a l’investigació, que també tenim un àrea dins
l’UIB capdavantera en l’àmbit nacional, i, finalment, dins
l’àmbit de les tecnologies digital del coneixement en què també
saben que tant a l’UIB com en algunes empreses privades tenim
una tecnologia de primer ordre. Per tant, pensam que amb
aquestes cinc àrees podem fer un pla realista, un pla d’acord
amb les possibilitats que tenim de desenvolupar-ho i així estam
segurs que ho farem el proper quinquenni. Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 7685/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a crisi humanitària del poble sahrauí.

EL SR. PRESIDENT: 

Quarta pregunta, RGE núm. 7685/12, relativa a crisi
humanitària del poble sahrauí, que formula el Sr. Alejandro
Sanz i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
la situación política y social del Sahara hace que siga siendo
prioritario el apoyo de las administraciones públicas. La postura
de nuestro gobierno español ante el conflicto es clara y conocida
ya que aboga por una solución política justa duradera que
prevea la libre determinación del pueblo del Sahara en el marco
de los principios y resoluciones de las Naciones Unidas. Una
postura que como no puede ser de otra manera también es
compartida por nuestro grupo parlamentario. Por otro lado, es
importante recalcar el papel clave que han jugado las entidades
gubernamentales durante muchos años y los campamentos de
refugiados de Tindouf, acciones encaminadas a mejorar la
educación y la sanidad de los niños de dichos campamentos.
Somos conscientes que vivimos inmersos en una situación
económica difícil, pero la situación del Sahara merece hacer un
esfuerzo por parte de los poderes públicos.

Por tanto, Sr. Conseller, ante la crisis humanitaria que
padece el pueblo saharaui, ¿ha tomado la Conselleria de
Presidencia alguna iniciativa en materia de cooperación al
desarrollo para ayudar a paliar esta situación?  Muchas 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,
muy buenos días a todos. Sr. Diputado, la crisis humanitaria que
atraviesa el pueblo saharaui hace que para el Govern de les Illes
Balears sea prioritaria la intervención humanitaria con la
población refugiada de Tindouf. Hay que tener en cuenta que el
pueblo saharaui sobrevive gracias a la ayuda humanitaria
externa y a la incansable labor de entidades y organizaciones no
gubernamentales. Es por ese motivo que el Plan director de
cooperación balear 2012-2015 establece que el Sahara
Occidental, la República Árabe Saharaui Democrática y la
población refugiada son una de las áreas prioritarias de
intervención humanitaria. 

En consecuencia, a finales de agosto firmamos dos
convenios de colaboración con la Asociación de Amigos del
Pueblo Saharaui y la entidad Escola en Pau, acuerdos que
responden al compromiso del Govern de les Illes Balears con la
cooperación al desarrollo de la población saharaui concentrada
desde el año 1975 en el desierto argelino en los campos de
refugiados de la región de Tindouf. Gracias a los acuerdos
firmados con esas ONG, el Govern de les Illes Balears a través
de la Agencia de Emigración y Cooperación Internacional
garantiza la continuidad de nuestra labor humanitaria con los
programas Vacances en pau, Madrasa y el de apoyo al sistema
de salud de la República Árabe Saharaui Democrática. Muchas
gracias.

I.5) Pregunta RGE núm. 7687/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Duran i Cladera, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació del comitè tècnic coordinador de
polítiques i recursos destinats a PIME i emprenedors.

EL SR. PRESIDENT:  

Cinquena pregunta, RGE núm. 7687/12, relativa a creació
del Comitè tècnic coordinador de polítiques i recursos destinats
a PIME i emprenedors, que formula la Sra. Margalida Duran i
Cladera del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El passat dia 4 d’abril s’aprovà la
Llei 2/212, de suport a emprenedors i emprenedores i a la micro,
petita i mitjana empresa, que entre altres coses pretén crear un
marc favorable per donar impuls a la creació i consolidació de
micro, petita i mitjana empresa amb el conseqüent efecte que té
sobre la creació de llocs de feina, ja que la major part de
l’ocupació creada i la riquesa generada a les Illes Balears té la
causa en aquest teixit econòmic.

Fruit de la Llei d’emprenedors des del mes de novembre del
2011 i fins el mes d’agost d’enguany, a través de crèdits i de la
societat de garantia recíproca ISBA, s’han creat 85 noves
empreses, xifra que ha suposat un increment del 37% respecte
de l’any 2011.

La Conselleria de Vicepresidència Econòmica ha creat el
Comitè tècnic coordinador de les polítiques i dels recursos
destinats als emprenedors i a les PIME, que és un òrgan
colAlegiat sorgit de la Llei 2/2012, de suport a l’emprenedor. El
passat dia 2 d’octubre es reuní per primera vegada i ho farà com
a mínim cada sis mesos. El comitè esmentat està format per un
president, que és el director general de Comerç, per una
vicepresidenta, que és la directora del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, i per dotze vocals que representen diverses
direccions generals del Govern i entitats del sector públic
instrumental autonòmic que tenen competències en la matèria.

Per això, volem demanar al Sr. Vicepresident Econòmic,
quin objectiu té la creació del Comitè tècnic coordinador de les
polítiques i recursos destinats a emprenedors i PIME de les Illes
Balears? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sr. President. Sra. Diputada, miri, sap que la Llei
d’emprenedors tenia quatre pilars fonamentals: un era la
formació, un altre era la simplificació administrativa i evitar
duplicitats, un altre era el finançament, i per últim hi havia tot
el que era matèria de coordinació. 

Durant molts d’anys la comunitat autònoma, altres
organismes públics han fet esforços per intentar potenciar la
figura de l’emprenedor, la figura de l’empresari que comença.
En aquest sentit tenim molts de recursos que hem d’aprofitar
molt millor. Hi ha molts de recursos a l’Administració, però
s’han d’aprofitar molt millor.

Aquest comitè té com a funció principal mirar d’ajuntar els
recursos del mateix govern, però també d’altres institucions que
s’hi puguin afegir, perquè es pugui posar a l’abast de qualsevol
que vulgui posar una empresa, de qualsevol que vulgui muntar
una nova iniciativa tota la informació necessària perquè aquesta
sigui més fàcil i pugui tenir més capacitat d’èxit al futur. Al
mateix temps el que hem d’aconseguir és utilitzar tots aquests
recursos o ajuntar tots aquests recursos en una plataforma única

informàtica de manera que hi pugui haver una única adreça
electrònica on es pugui adreçar qualsevol que tingui una idea o
qualsevol que tengui un projecte per tirar endavant. 

Al mateix temps fa falta tenir molta informació de tota la
problemàtica dels emprenedors amb aquest comitè incorporat
per distintes persones que des de distints àmbits es podrà
recollir tota aquesta informació i a la vegada memòries en les
quals quedi constància del que s’ha fet per mirar que el progrés,
la millora sigui una de les eines permanents de l’activitat
governamental en matèria d’emprenedors.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 7689/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a parc temàtic Terra Santa.

EL SR. PRESIDENT:

La sisena pregunta, RGE núm. 7689/12, queda ajornada,
atesa la solAlicitud del Govern presentada mitjançant l’escrit
RGE núm. 7917/12.

I.7) Pregunta RGE núm. 7690/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a mercat i ciutadans.

Setena pregunta, RGE núm. 7690/12, relativa a mercat i
ciutadans, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Vicepresidente, la
semana pasada en su comparecencia el Sr. Presidente del
Govern dijo una frase que quedará en los anales de este
parlamento, dijo textualmente: "lo que es bueno para los
mercados es bueno para los ciudadanos". Yo creo que no fue un
error sino que fue realmente lo que piensa. Me gustaría saber si
usted, Sr. Vicepresidente, comparte su opinión, si la defensa de
los mercados forma parte de las prioridades de este gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern.

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

Sr. Presidente. Sr. Diputado, estoy acostumbrado ya, me
empiezo a acostumbrar, a sus preguntas con ese tonito
demagógico que suelen tener. Le voy a explicar una pequeña
historia, ve este lápiz, ¿lo ve?, no lo sabe fabricar nadie, ni una
sola persona en el mundo sabe fabricar este lápiz. Tiene
materiales de todo el mundo. El cobre es chileno; la goma,
californiana; la madera, asiática, y la mina, de la antigua Tailán,
al sur de la India. Nadie sabe fabricar este lápiz, ¿sabe cómo se
ha conseguido poner aquí, al abasto de todos nosotros, por
menos de un euro? Gracias a la colaboración de mucha gente.
Esa colaboración ha sido en función de acuerdos voluntarios y
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los acuerdos voluntarios son el mercado. El mercado es lo que
es.

Muchas gracias.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, señor...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Aguiló, me ha gustado
la rondalla del lápiz, ...

(Remor de veus)

... pero más allá de ello...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

...le quiero decir una cosa, la política que está llevando a cabo,
efectivamente, usted trata de guardarla en esa extraña filosofia,
es apoyar sobre todo la lucha antidéficit y a favor de los
mercados, que es lo mismo, y usted en eso está desoyendo a
todos los organismos.

Cuando el FEDEA le dijo que usted se estaba equivocando
con su política, que no va a cumplir sus objetivos de déficit, los
trató de nigromantes. Cuando el Consell Econòmic i  Social dijo
que ponía en duda la eficacia de su política, lo ha disuelto.
Cuando el Centre de Recerca Econòmica le advirtió que nos
lleva al desastre, lo ha despreciado, incluso le presionó para que
modificara su informe. También lo han dicho varios premios
Nobel y también lo ha dicho, incluso, el Fondo Monetario
Internacional, que esa política de reducción del déficit sin más
nos lleva al desastre. 

Está usted solo, ¿se da cuenta? Hasta Rajoy dice que hay
que moderar esa política, hasta Rajoy. Y mire que Rajoy
tampoco es nada del otro mundo para estas cuestiones, también
dice que hay que moderar el déficit.

Mire, le voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda,
ya que usted me ha dicho lo del lápiz yo le diré otra cosa más
sencillita. Mire, 70 millones en los presupuestos generales del
Estado de inversiones son buenos para el déficit, buenos para
los mercados y malos para Baleares; 200 millones o más de 200
millones, en los presupuestos generales del Estado de
inversiones son buenos para los ciudadanos de Baleares y malos
para el déficit y malos para los mercados. Usted, ¿al lado de
quién va a estar?, ¿al lado de los ciudadanos de Baleares o al
lado de su lápiz y de los mercados?, ¿al lado de quién va a
estar?, ¿qué van a hacer los diputados de Baleares del Partido
Popular?, ¿estarán al lado de los ciudadanos de Baleares o
estarán al lado de los mercados como están ustedes?, ¿al lado de
quién? Dígalo, Sr. Vicepresidente.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident.

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

Demagogia en estado puro. Los debates...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

... los debates, los debates, los debates tienen que ser serios,
tienen que estar fundamentados en las ideas y tienen que tener
una conexión con la realidad para poder ser debates. El
componer o contraponer mercados contra ciudadanos es un falso
debate, nos organizamos a través de los mercados y no le quepa
la menor duda de que a este gobierno le importa no muchísimo,
es lo que más le importa los ciudadanos, absolutamente es su
prioridad, la número uno, la número dos, la número tres, y eso
significa conocer bien cómo funcionan los mercados, significa
saber cuáles son sus mecanismos, significa saber cuáles son sus
pautas y con esas pautas implementar la política económica
adecuada.

La política que usted seguramente quiere llevar a cabo es
una política que ya llevaron ustedes hace pues unos años, y ya
ve en que situación está en el Parlament. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 7905/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dret a ser atesos en les dues llengües de la CAIB.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 7905/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 7692/12, relativa a dret a ser atesos
en les dues llengües de la CAIB, que formula el diputat Sr. Lluís
Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Te la paraula
el Sr. Diputat.
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EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Sr. Conseller, sortiren 50.000 ciutadans al carrer a favor de la
llengua pròpia i per protestar contra la Llei de funció pública
que en restringeix l’ús, i vostès els ignoraren; 12.000 ciutadans
els feren arribar les seves alAlegacions contra una llei contrària
al català, i vostès ignorant-los aprovaren en solitari una llei que
dispensa els funcionaris de l’obligació de conèixer la llengua
pròpia i cooficial d’aquesta comunitat, i per fer-ho hagueren de
modificar la Llei de normalització lingüística. Els centres
educatius s’enllaçaren en defensa dels nostres drets lingüístics,
i vostès hi enviaren les brigades. Un dels jubilats per la llengua
posà en perill la seva vida en defensa de les nostres conviccions
lingüístiques, i vostès el menysprearen. Insistiren no una ni
dues, sinó fins a tres vegades perquè els pares elegissin per als
seus fills la llengua castellana, i els ciutadans, més assenyats del
que vostès voldrien, no secundaren la seva croada contra el
català. 

Amb la llei que vostès aprovaren trencaren un consens
aconseguit fa molts d’anys i ignorant el vot particular contrari
de tres conseller del Consell Consultiu envaeixen competències
dels consells insulars i dels municipis i a més d’injust envers els
catalanoparlant la llei podria ser inconstitucional. Així ho creim
nosaltres. És una obvietat dir que si els funcionaris no saben
català no podran atendre els ciutadans que vulguin ser-hi atesos.

Tot això no obstant, creu el conseller que amb la nova llei de
funció pública, ara pendent d’un recurs d’inconstitucionalitat,
tots els ciutadans tenen garantit el dret de ser atesos per
l’administració en qualsevol de les dues llengües oficials
d’aquesta comunitat?

Gràcies.

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, sí, crec que ara
més que mai els ciutadans tenen garantit el dret de ser atesos per
l’Administració en qualsevol de les dues llengües oficials, i,
parlant de xifres, quasi 200.000 electors varen apostar pel nostre
programa de Govern.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Sr. Conseller, aquesta pregunta anava dirigida de totes
formes al conseller d’Educació, Cultura i Universitats, queda
manifestat a l’ordre del dia. En tot cas, Sr. Conseller, una
majoria electoral no és una majoria social. En tot cas, ni una ni
altra són patents de cors per cometre actes d’hostilitat contra els
ciutadans ni per menystenir l’oposició.

Vostès no volen consens ni diàleg i sobre allò que ens
imposaren, i que hauríem d’haver acordat aquí amb seny i sentit
comú, s’hi haurà de pronunciar el Tribunal Constitucional
perquè guanyar unes eleccions no converteix els arbitraris en
justs ni els errats en infalAlibles.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, la modificació de
les lleis que va impulsar aquest govern el que pretén és
emmarcar cada vegada més dins la Constitució el nostre sistema
jurídic. Com vostè sap, el Tribunal Constitucional estableix que
és l’administració, l’administració no té cap dret, són els
ciutadans que tenen dret a emprar qualsevol de les dues llengües
oficials i en aquest sentit ha estat que hem fet aquesta
modificació. Ho diu el Tribunal Constitucional, escolti. 

Per cert, avui mateix es poden despatxar amb una altra
norma que el Tribunal Constitucional anulAla de la Generalitat
de Catalunya, el Tribunal Constitucional anula la norma que
permitía sancionar por no atender en catalán. És a dir, el rosari
de sentències que emana des del Tribunal Constitucional tot va
en la línia que aquest govern impulsa. En aquest sentit estam
absolutament tranquils que les normes que aprovam en aquesta
cambra tenen totes les garanties i precisament van en la línia de
garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans, cosa que abans
no passava.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 7679/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel José Monerris i Barberá, relativa a converses
literàries de Formentor.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 7679/12, relativa a converses
literàries de Formentor, que formula el diputat Sr. Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats. L’hotel
Formentor i el Govern de les Illes Balears varen organitzar
durant els dies 14, 15 i 16 de setembre les converses literàries
2012. Aquesta activitat, ambientada en el marc incomparable de
Formentor, està formada por una programació ben completa
amb ponències, conferències, projeccions, visites guiades i
exposicions. Les converses literàries de Formentor són, a més
d’un espai mític de la literatura permanent, una cita clàssica,
famosa, enciclopèdica i destacada en els actes culturals que es
celebren en els diferents indrets del món i també una oferta
cultural a Mallorca important d’un alt nivell. 

Durant els anys seixanta Formentor va ser una referència
constant per a l’avantguarda de l’edició europea i el fòrum
literari més important i famós d’aquells moments. Durant vàries
edicions Víctor Seix i Carlos Barral i Camilo José Cela reuniren
els màxims exponents de la literatura de l’època en tertúlies,
trobades i debats. S’ha recuperat una cita de la literatura exigent
i s’ha obert un nou capítol destinat a reprendre aquell antic
esplendor. Personatges com Samuel Beckett, Jorge Luis Borges,
Juan María Hortelano, Jorge Semprún, Saul Bellow, Carlos
Fuentes, entre d’altres, han estat guardonats amb els premis
Formentor. Escriptors, editors, crítics i periodistes es
concentraren a Pollença el passat mes de setembre en unes
jornades marcades enguany per l’austeritat, però no absents de
l’esperit que els caracteritza i destacar el record i l’homenatge
fet a la figura de Mossèn Antoni Maria Alcover en el 150
aniversari del seu naixement. 

Sr. Conseller, quina valoració fa de les converses literàries
de Formentor 2012 celebrades el passat mes de setembre?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament vostè
ho ha dit, els passats 14, 15 i 16 de setembre va tenir lloc
aquesta cinquena edició d’aquesta nova edició, si ho podem dir,
de les converses de Formentor coorganitzada, bàsicament, per
la Fundació Santillana, el Govern de les Illes Balears i el grup
colAlaborador, el Grup Barceló Hotels de Formentor.

Certament, l’èxit d’aquestes jornades no l’he de posar de
manifest jo, sinó la presència més nombrosa que mai de públic,
d’escriptors, d’editors, de llibreters que foren presents aquests
dies, que pogueren debatre sobre el tema, el leitmotiv d’aquestes
jornades, que va ser allò que han representat els grans
personatges literaris dins el món de la literatura i dins el món
del pensament. Aquestes figures immortals de la literatura que
varen constituir unes jornades certament molt interessants i
profitoses amb presència de persones de... no m’agradaria
deixar-ne cap, però començant pel professor Fernando Savater,
per la nostra estimada Carme Riera, Pau Faner i per tants
d’altres, Manel Vicent i alguns que, fins i tot, vaig tenir
personalment l’ocasió de compartir una estona una taula. També

hi va haver un homenatge a Mossèn Alcover amb relació al 150
aniversari i també una petita exposició sobre la figura de Coll
Bardolet en el centenari del seu naixement. 

Crec que han estat unes jornades profitoses, molt
interessants que han deixat a tothom que ha participat amb
ganes de tornar a participar l’any que ve. Han vengut persones
d’aquestes illes, de tota la geografia nacional i europea a
participar-hi. Certament, felicitar els organitzadors, que són els
principals responsables, encoratjar-los que en circumstàncies on
hem d’estirar més els pressuposts per fer-ho possible no implica
que no pugui resultar igualment brillant, com ha estat enguany.

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 7686/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a indemnització a l'empresa adjudicatària
de l'auditoria de les carreteres d'Eivissa.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 7686/12, relativa a
indemnització a l’empresa adjudicatària de l’auditoria de les
carreteres d’Eivissa, que formula el diputat Sr. Miquel Àngel
Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. L’any
2009 la Conselleria d’Obres Públiques va adjudicar de forma
provisional a la UTE Vielca Pricewaterhouse una nova auditoria
tècnica de les obres del nou accés a l’aeroport d’Eivissa i el
desdoblament de la carretera de Sant Antoni, per cert,
precisament l’oferta valorada, des del punt de vista econòmic i
des del punt de vista financer, com la millor. No obstant això,
poc temps després dos informes tècnics dissenyats a propòsit
per la conselleria varen estimar que hi havia una
incompatibilitat que els tribunals han declarat que és inexistent.
Per tant, varen rebutjar aquesta oferta i la varen rebutjar a les
braves sense valorar les conseqüències i amb una clara
intencionalitat. ¿Què volia el Govern de les Illes Balears de
llavors? Volia aconseguir que una altra adjudicatària redactàs
aquesta auditoria. Volia aconseguir un document que
criminalitzàs suficientment l’execució d’aquests projectes per
part del Partit Popular. 

Doncs bé, aquest despropòsit avui ha estat condemnat pels
tribunals, condemnant aquest comportament, aquesta actitud
premeditada i ha obligat al Govern de les Illes Balears a
indemnitzar a l’empresa rebutjada amb un total de 56.000 euros.
A aquests 56.000 euros hem de sumar 47.000 euros més per
haver triat una oferta més cara i 700.000 euros més per una
auditoria que no ens serveix absolutament per res i la podem
llançar directament al fems. 
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Tot això s’ha de saber, ho ha de saber aquest parlament, ho
ha de saber la societat balear, ho ha de saber aquesta comunitat
autònoma que varen voler penalitzar el Partit Popular en contra
de l’informe de l’Advocacia de la comunitat autònoma, que
varen voler imputar responsabilitat en contra de la lògica, en
contra del sentit comú, en contra de la moral i en contra de
l’ètica, que varen iniciar una persecució que va patir en primera
persona la nostra portaveu, la Sra. Mabel Cabrer, a qui es va
amenaçar dur la seva gestió als tribunals, que va ser
desacreditada, que va ser difamada i que es va menysprear la
seva persona i la seva trajectòria política. Que ho sàpiga aquest
parlament i que també ho sàpiguen els responsables d’aquell
despropòsit que avui també asseuen en aquest parlament, que
sàpiguen que les carreteres d’Eivissa s’ajusten a dret, que
sàpiguen que no han aconseguit el seu propòsit perquè la veritat
té més força i la mentida té les cames molt curtes, i que les
carreteres d’Eivissa avui, en aquest moment, no es discuteixen
sinó que avui les carreteres d’Eivissa es gaudeixen.

Per tant, dit això, ens agradaria, Sr. Conseller, que fes una
valoració de la sentència que condemna el Govern de les Illes
Balears i la gestió anterior del pacte de progrés amb relació a la
gestió d’aquesta auditoria.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. 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, com vostè pot
imaginar qualsevol desemborsament econòmic com a
conseqüència d’una ineficaç gestió és una mala notícia. No la
podem valorar positivament, però estam obligats a donar
compliment a aquesta sentència que, evidentment, hem d’acatar
i l’hem de respectar. Una sentència dictada pel Tribunal
Superior de Justícia estimant el recurs contenciós administratiu
de la unió temporal d’empreses contra diferents actes
administratius, tres en concret, dictats el 2009 pel llavors
conseller d’Habitatge i Obres Públiques. 

El pronunciament judicial, que declara nuls aquests actes
així com disconformes amb l’ordenament jurídic, té a veure
amb l’adjudicació i posterior decaiguda d’un contracte de
serveis per a la realització d’una auditoria tècnica i econòmica
sobre les carreteres d’Eivissa, com ha dit vostè. I tot açò amb
l’alAlegació que un dels membres de l’equip tècnic de
l’adjudicatària incorria en un supòsit d’incompatibilitat del pla
de clàusules administratives per haver intervingut de manera
directa o indirecta en l’execució de les obres que havien de ser
auditades.

Realment, el que s’amagava rere aquest argument és que una
de les persones que formava part de l’equip tècnic havia estat un
alt càrrec de l’anterior govern, concretament com a director
general de Comerç, i això ja el batejava, el sentenciava a no
poder fer feina mai més per a l’administració pública, un

sospitós per al pacte, per tant. En qualsevol cas, dos mesos
després es va fer efectiva l’adjudicació definitiva a favor d’una
altra UTE, per 90.000 euros mes, és a dir, 650.000 euros que va
acabar costant aquesta auditoria en no concedir-se la primera. 

Ara l’únic que podem fer és pagar els 56.000 euros a aquesta
unió temporal d’empreses, que suposa un 10% de l’import total
de l’adjudicació que li pertocava legalment, assumir aquesta
quantitat i de qualque manera doncs, com ha fet vostè,
denunciar aquesta actitud, aquesta persecució que antics
membres del Govern varen patir de mans del pacte.

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 7681/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a avantprojecte de llei d'activitats
classificades i espectacles públics.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 7681/12, relativa a
avantprojecte de llei d’activitats classificades i espectacles
públics, 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. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, el seu departament continua amb
les polítiques en positiu i ahir es va presentar l’avantprojecte de
llei d’activitats classificades i espectacles, i ens agradaria saber
quina és la seva valoració, quina és la seva opinió d’aquesta
tasca que està duent a terme la seva conselleria. Consideram que
aquesta és una llei necessària en un context de crisi econòmica
que patim en aquests moments i amb la qual és necessari
impulsar el que estimula l’economia i que són les empreses, els
comerços, aquelles persones que són emprenedores i que en
aquest moment són les persones que poden aconseguir, entre
tots i amb les institucions, sortir d’aquesta crisi el més aviat
possible.

Per això creim des del Partit Popular que és important donar
facilitats a aquesta gent, aquesta gent que és valenta i que té la
possibilitat de posar en marxa un negoci i creim que amb
aquestes facilitats farà que s’impulsi la creació de nous negocis
que puguin estimular la nostra economia. També consideram
que aquesta simplificació administrativa, que és aquell principi
i aquell esperit que inspira el seu programa de govern d’una
manera absolutament transversal, també s’ha de veure reflectida
dins aquesta llei d’activitats classificades. I per això ens
agradaria saber quina és la seva valoració i si ens podria
explicar quines són les novetats més importants que recull
aquesta llei i els avantatges que se’n deriven per a la creació de
nous establiments. També ens agradaria saber quins són els
objectius que la conselleria pretén aconseguir amb la seva
aprovació i també si ens podria dir en quin temps més o manco
podríem tenir aquest avantprojecte a exposició pública, perquè
els ciutadans hi puguin fer les seves aportacions i tenir un text
tan complet i tan perfecte com sigui possible.

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. La valoració que feim
d’aquesta norma és que és una norma demandada per part de
molts de sectors, fa molts de mesos que estam fent feina en
aquest sentit i confiam començar el tràmit oficial d’exposició
pública i de tramitació aquesta mateixa setmana.

És un document, com vostè es pot imaginar, de caràcter
necessàriament transversal a tota la normativa i he de dir també
que és un document que ha requerit de molta participació i de
molt de consens entre tots els sectors implicats, començant per
les diferents conselleries, els consells insulars, la major part dels
ajuntaments i determinats sectors econòmics i socials també. 

El que més destacaria és que es tracta d’una llei innovadora
a tot Espanya, que impulsa la iniciativa privada i, a més, és
garantista. És pionera també perquè és l’única que integra
activitats, espectacles i obres amb eines per millorar l’eficiència
del sistema. Es fa una aposta molt clara per a la simplificació i
també és una llei que es basa en la responsabilitat del promotor
i dels tècnics que hagin de firmar els diferents projectes, ja que
passam d’una filosofia intervencionista i de control previ, a una
altra de confiança en la bona fe dels emprenedors i dels
empresaris. Calculam que 9 de cada 10 activitats es podran
executar de forma immediata presentat una declaració
responsable. De fet, es transfereix la responsabilitat tant al
titular com al tècnic de la part interessada en el compliment de
la normativa, mentre que amb el nou sistema d’inspecció,
l’administració serà competent en la realització de controls
continus i permanents, així com en l’adaptació d’activitats
clandestines.

L’avantprojecte que aquests dies estam traslladant als
sectors implicats, a les institucions, i que esperam poder aprovar
en el Consell de Govern abans d’acabar l’any, té com a màxima
prioritat garantir la seguretat, la salubritat i la responsabilitat en
el medi ambient de totes les instalAlacions. Però també pretenem
fer una passa més en el concepte d’administració i que volem
que sigui menys passiva i intervencionista i més activa en els
serveis cap als ciutadans. Esperem que puguem contribuir
d’aquesta manera a la millora de l’economia també.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 7682/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament de les
empreses i emprenedors de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 12 RGE núm. 7682/12 decau per la
inassistència de la Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana.

I.13) Pregunta RGE núm. 7680/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe de la Sindicatura
de Comptes núm. 71/2012.

Passam a la tretzena pregunta RGE núm. 7680/12, relativa
a informe de la Sindicatura de Comptes núm. 71/2012, que
formula el diputat Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. En la Comisión de Hacienda se dio
cuenta del informe de la Sindicatura relativo a la contratación
por el gobierno municipal socialista de Palma de la empresa
Jardins de Tramuntana, vinculada a la pareja de la actual
portavoz socialista. Éste, corrobora las sospechas del grupo
municipal Popular en la pasada legislatura, del cual formé parte.

En esta adjudicación, además de falta de información y
ocultaciones como el informe del interventor, se detectan
diversos incumplimientos. Imposibilitaron el control posterior
al devolver a los licitadores toda, toda la documentación, sin
dejar copia ni anotación. Esto es buen gobierno y transparencia.
A pesar de que el interventor advirtió previamente de
deficiencias, el gobierno socialista no hizo caso, actuando de
espaldas al criterio técnico. A pesar de requerirse legalmente, no
exigieron clasificación, por algo será. Acortaron los plazos de
presentación y no lo publicaron en el DOCE, a pesar de ser
preceptivo. Usaron los criterios ampliamente genéricos, ni los
precisaron, ni los motivaron, incluso la Sindicatura detecta falta
de documentación previa. No consta además claramente por qué
excluyeron a dos competidores, a dos licitadores. Además
Jardins de Tramuntana para justificar su solvencia económica,
presentó nada más y nada menos que sus cuentas anuales de tres
años, con pérdidas las tres. Sorprendrente.

En el criterio económico, Jardins de Tramuntana quedó la
tercera, era el criterio objetivo. Había dos ofertas más
económicas. Por tanto, no se adjudicó a la más barata. Se usaron
los criterios subjetivos. Al acabar el contrato, el gobierno
socialista decidió no prorrogarlo, diciendo que era por las quejas
emitidas por el Partido Popular y por las dudas existentes. Éste
ni se presentó al siguiente concurso municipal, que se adjudicó
por menor cuantía que el anterior.
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Ante la contundencia de este informe que se dio en sede
parlamentaria, le preguntamos Sr. Conseller de Presidencia ¿qué
valoración hace de tal informe de la Sindicatura? Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, al contrato de
referencia, como usted muy bien ha dicho, no se le aplicó la Ley
de contratos de las administraciones públicas, que era la ley
aplicable en aquel momento. De habersele aplicado, se le
debería haber exigido a esta empresa el documento de
clasificación, que es el documento que acredita la solvencia. Por
lo tanto, no sabemos si esta empresa era solvente.

Además, la intervención del Ayuntamiento de Palma ya hizo
esta observación, pero curiosamente no fue tenida en cuenta.
Además, para la adjudicación se utilizaron criterios subjetivos,
que los que tenemos experiencia en temas de contratación
sabemos que no hay que hacer caso de estos criterios, sino que
hay que ir a criterios objetivos. Por lo tanto, en este caso se vio
muy claramente que había otras..., que resultaron decisivos al
final para que esta empresa se llevase este contrato. Además,
curiosamente, hubo otras empresas que hicieron unas ofertas
económicas mucho más ventajosas para la administración que
no fueron tenidas en cuenta.

Pero un tema grave, Sr. Diputado, resulta que la Sindicatura
de Cuentas no ha podido hacer una intervención exhaustiva del
expediente porque faltan documentos. Hoy podemos ver en
algún medio de comunicación, que a pesar de la crisis
económica que hubo, a esta empresa le fue francamente bien. Se
ve que el dirigente de esta empresa era más listo que los demás.

Si usted, Sr. Diputado, me pide mi valoración, le diré que
estamos ante un caso escandalosamente preocupante y grave. Y
además por todo lo expuesto le diré que podría deducirse que
habría un cierto interés en que esta empresa resultase
adjudicataria. Y curiosamente esta empresa está vinculada
directamente al compañero sentimental de la Sra. Armengol,
que en aquel momento era presidenta del Consell de Mallorca.

Vistos los hechos, considero que el tema es lo
suficientemente grave como para que sea investigado en sede
parlamentaria, mediante una comisión de investigación,...

(Remor de veus)

..., debido a que en esta casa se presentaron los informes de
incidencias. Y además también hay que recurrir a otros
mecanismos legales o jurídicos que procedan.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 7683/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pla contra la competència deslleial.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 14, RGE núm. 7683/12, relativa a Pla
contra la competència deslleial que formula el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident del Govern,
la setmana passada vàrem escoltar en aquesta mateixa sala com
des de l’oposició s’intentava criticar la seva gestió en relació
amb el petit comerç. Res més enfora de la realitat, som
conscients de la bona tasca que es du a terme es del seu
departament i de fet, fa pocs dies es va reunir vostè amb el
Consell Assessor de Comerç. En aquella reunió es varen tractar
diversos temes d’interès i actualitat per al petit comerç, com
són, en primer lloc la inspecció de comerç, àrea que es veurà
reforçada abans que acabi l’any. En segon lloc es va presentar
al Consell de Comerç un projecte pilot per dinamitzar el petit i
mitjà comerç en els municipis, projecte que ja s’havia presentat
abans a les associacions d’Eivissa i Formentera, així com a
PIMECO i AFEDECO. Es va tractar també el tema de la
necessitat d’adaptar la normativa autonòmica a la normativa
estatal en la seva transposició, fonamentalment pel que fa a
horaris d’obertura, dies festius i períodes de rebaixes, que
entrarà en vigor el primer de gener. Es va tractar també l’impost
de grans superfícies, basat en criteris mediambientals.

Però ens va cridar especialment l’atenció, l’anunci que es va
fer de l’elaboració d’un Pla contra la competència deslleial, el
frau i l’economia submergida, en colAlaboració amb l’Estat i
amb la Delegació del Govern. Perquè suposa satisfer una
demanda que es ve fent des del sector des de fa molt de temps.
I per això ens agradaria conèixer avui les línies generals
d’aquest pla contra la competència deslleial que s’està
preparant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident del Govern. 

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

Moltes gràcies. Sr. Diputat, qualsevol mercat, qualsevol
organització necessita unes regles i que aquestes regles siguin
clares, siguin segures i s’hagin de complir necessàriament. I en
aquest sentit ens preocupava la situació que teníem, en aquesta
comunitat en matèria de comerç només hi havia un inspector i
en aquests moments a més estava de baixa. En aquest sentit el
que volíem fer és que les normes siguin normes per a tothom.
Siguin normes que igualin en drets i en obligacions a tot aquell
que vol dur una actuació en matèria comercial, perquè això
genera sobretot seguretat jurídica, que és allò que hem predicat
una i una altra vegada. I en aquest sentit tenim un pla que
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consisteix a reconvertir funcionaris..., a fer una formació de
funcionaris perquè puguin ser inspectors, passarem d’un a
quatre en una primera fase i mirarem que tenguin les
competències necessàries perquè tot allò que pugui ser frau, tot
allò que pugui ser mala utilització o mala implementació de la
normativa, pugui ser conegut i implementat.

Al mateix temps també volem fer més fàcil tot allò que té a
veure a canalitzar i agilitar les denúncies, les possibles
denúncies perquè puguin tenir una resposta de forma clara. Tot
això també ho farem en colAlaboració amb la Delegació del
Govern, que evidentment té un paper a jugar de primer ordre.
D’aquesta manera, en els àmbits de sanitat, en els àmbits
d’educació, en els àmbits de treball, afegirem una inspecció, un
control de la normativa també en matèria de comerç. És un dels
pilars de la nostra política comercial que com vostè ha dit, la
veritat és que té la perspectiva d’anar molt bé els propers anys.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

I.15) Pregunta RGE núm. 7908/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a equip directiu d'IB3.

Pregunta número 15, RGE núm. 7908/12, presentada en
substitució de la RGE núm. 7691/12, relativa a equip directiu
d’IB3, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia Sr. President. Des de fa uns dies les activitats
privades del Sr. President tornen a formar part de l’actualitat.
Per aquest motiu, demanam al Govern si fou el Sr. Bauzá qui va
oferir personalment al Sr. Borja Rupérez la possibilitat d’entrar
a l’equip directiu d’IB3?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sr. Diputado, sencilla y
rotundamente, no.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, no és normal ni bo que un president sigui notícia per
les seves activitats privades. Ha quedat palès que no digué la
veritat en la seva declaració d’interessos i activitats. Va mentir,
va amagar la seva condició d’administració de Bauser i de
Divino, a més de la seva condició de titular-propietari d’una
farmàcia, ni una paraula de les seves activitats, ni dels seus
ingressos econòmics. I ho diu la Conselleria d’Administracions
Públiques.

Per exemple, no declara els seus ingressos econòmics de la
farmàcia i aquests són del titular-propietari, un motiu pel qual
el Tribunal Superior diu que és incompatible ser titular d’una
farmàcia i seure al Consell de Govern.

Ara coneixem que la Fiscalia ha obert diligències per
determinar responsabilitats penals del president, en relació amb
la gestió privada dels seus negocis i el nomenament i la
destitució del Sr. Rupérez, un dels possibles compradors de
Divino, empresa amb un fort deute, que fou cessat quan les
negociacions no varen anar bé. Ho va denunciar APROVA,
Associació de Productors Audiovisuals. Per quines raons o
mèrits va ser nomenat el Sr. Rupérez?, o per quines raons o
mèrits va ser cessat? Per què APROVA fa un comunicat
denunciat tracte a favor cap a determinades persones? El
president ha rebut xantatges per les gravacions? Ha estat IB3
moneda de canvi per a la vinoteca? O ha utilitzat el Sr. President
el seu càrrec per a interessos particulars?

Tot això són preguntes que són al carrer i als mitjans de
comunicació. Tot són preguntes que són en el carrer i en els
mitjans de comunicació. Ara ja sabem que el president ha
mentit, però hi ha massa incògnites perquè no doni cap
explicació. Té el dret a la presumpció d’innocència, però els
ciutadans tenen el dret a saber la veritat. Té el dret a defensar-
se, però a les Balears necessitam un president sense sospita.
Afrontar les seves hipoteques cada mes amb el sou de president
no és possible!

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Muchas gracias, Sr. Presidente, Sr. Diputado. Mire, Sr.
Thomàs, después de esta diatriba que nos ha soltado, yo creo
que alguna vez ustedes se darán cuenta de que esta práctica que
siguen de intentar ensuciar el buen nombre del presidente, algún
día se les volverá en contra...

(Remor de veus)

...algún día se les volverá en contra!
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Mire, el nombramiento del Sr. Borja Rupérez se hizo de
acuerdo con la legalidad, de acuerdo con lo que establece la Ley
del sector público instrumental, y se hizo precisamente por la
persona responsable de contratación. Y usted verá que es
normal que los responsables de contratación reciban
recomendaciones de mucha gente para contratar, es normal,
pero la decisión final la tiene el responsable de contratación. Y
es normal también que si esa persona que se contrata, llegado el
momento, no reúne los requisitos esperados, se le pida que cese.
Por lo tanto, estamos dentro de la normalidad.

Lo que es tan normal es el intento que ustedes están
haciendo de judicializar la vida política continuamente, y todos
sabemos por qué lo hacen, lo hacen por tapar sus vergüenzas.
Ustedes están intentando una y otra vez que se oculte la mala e
irresponsable gestión que hicieron en el pasado. A nadie se le
escapa que las medidas que este gobierno está adoptando en este
momento, las graves medidas, las dificultosas medidas, medidas
que en otras circunstancias no deberían adoptarse, vienen
inducidas por sus políticas del pasado, por las política
irresponsables de sus políticas en el pasado. Esta es la verdadera
realidad.

Y una cosa, Sr. Diputado, sepa que este Gobierno acata y
respecta siempre la acción de la justicia. Muchísimas gracias.

(Aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 7688/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei
audiovisual.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE núm. 7688/12, relativa a
avantprojecte de llei audiovisual 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. Aquesta
setmana comença l’anomenada Setmana Internacional del
Cinema Europeu que se celebra a Palma del 19 al 26 d’octubre.
Es tracta d’una iniciativa més de les nombroses que vostè, Sr.
Conseller de Presidència, es va comprometre a dur endavant en
defensa i impuls del sector audiovisual de les Illes Balears.

Tothom recorda quan a principis de legislatura, davant la
necessitat de fer importants ajusts pressupostaris, davant la
impossibilitat de continuar gastant tant en el manteniment de
televisions públiques, -ja dic, tothom recorda- com es va acusar
el Govern d’anar en contra del sector audiovisual. Vostè es va
comprometre a tot el contrari, a un impuls clar d’aquest sector
i que a més té un gran futur a les Illes Balears per reacticar la
nostra economia, ja que tenim un clima privilegiat, uns
paisatges incomparables, bones comunicacions i una gran
plantilla de professionals. I així ho està demostrant.

Una mostra d’aquest impuls ho constitueix l’avantprojecte
de llei del sector audiovisual, un avantprojecte que des de la
seva conselleria s’està consensuant amb el sector i amb tots els
grups parlamentaris, cosa que li agraïm, un avantprojecte que
contempla un conjunt de mesures importants per continuar
avançant en aquesta indústria. Per això volem conèixer, Sr.
Conseller, quins beneficis tendrà aquesta llei per al sector
audiovisual. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Presidència.

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

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sra. Diputada, efectivamente
desde hace ya algún tiempo estamos trabajando en el borrador
de la ley del sector audiovisual y estamos persiguiendo dos
objetivos:uno, precisamente llegar a un consenso con el resto de
grupos políticos, porque entendemos que es una ley que va a
beneficiar en su conjunto a esta comunidad autónoma; y por
otro lado, que el sector esté de acuerdo con esta ley porque en
definitiva, lo único que tratamos es de promocionar y de
reforzar al sector.

Nosotros sabemos que nuestras islas, las Islas Baleares
reúnen todos los requisitos para conformar ese gran plató de
televisión que a todos nos gustaría. Tenemos buen clima,
tenemos buenas conexiones, y además tenemos grandes
profesionales en la materia. Por lo tanto estamos convencidos
que si a este sector le podemos ofrecer un desarrollo importante
y tiene todo el recorrido que nosotros creemos que tiene, puede
ser importante para la economía de estas islas.

Además facilitamos que todas aquellas empresas que vengan
aquí y que contraten a equipos de aquí tendrán unas
bonificaciones especiales. Por lo tanto estas empresas serán
bonificadas y esperemos que la ley a corto plazo pueda
desarrollarse y que tengamos un sector fuerte y que podamos
también reforzar nuestra economía. Además servirá para
desestacionalizar el trabajo y además nos servirá en la línea de
la promoción turística. Todos sabemos que si aquí vienen
actores de la talla de Halle Berry o de Tom Hanks, como han
venido últimamente, pues las Islas Baleares estarán en el centro
de los medios de comunicación de todo el mundo. Muchísimas
gracias.

I.17) Pregunta RGE núm. 7696/12, (reformulada
mitjançant l'escrit RGE núm. 7752/12), de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ingressos del president.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE 7696/12, reformulada mitjançant
l’escrit RGE 7752, relativa a Registre d’interessos i activitats,
que formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
Té la paraula el Sr. Diputat.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Sr. President, d’acord amb l’article
12 de la Llei d’incompatibilitats vostè té o tenia l’obligació de
declarar totes les seves activitats econòmiques. Va declarar el
president en el Registre d’interessos totes les activitats que li
generaven ingressos?

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.
Sr. Barceló, per molt que vostè em faci aquesta pregunta cada
setmana li contestaré el mateix, simplement perquè és l’única
realitat dels fets. Em dedic en cos i ànima a la meva feina com
a president d’aquest govern i com a diputat d’aquesta cambra.
Són les úniques dues activitats que exercesc i per tant són les
que figuren a la meva declaració en el Registre d’interessos i
d’activitats.

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President. D’acord amb la nota del Registre
d’interessos a la qual vàrem poder tenir accés vostè no va
declarar totes les activitats econòmiques que té. Segons la nota
de Registre del Parlament de les Illes Balears, ho suposam,
suposam que ha presentat la mateixa, perquè fins ara el Grup
Popular l’ha emparat i ha impedit l’accés a la declaració del
Parlament de les Illes Balears que vostè va fer, però també
suposam que tampoc no va declarar totes aquestes activitats,
activitats, per cert, que part d’elles figuraven en el Registre
mercantil fins al mes de maig, de les quals vostè es va donar de
baixa molt oportunament quan va esclatar la polèmica, i
d’alguna de les quals, com és el cas de la farmàcia, encara
continua com a titular. 

Recorda com es va presentar a les eleccions? Havia de ser
el defensor de l’anticorrupció. Vostè va dir que no toleraria cap
cas de corrupció, vostè es va presentar dient que a les llistes no
hi hauria cap imputat. Però just després de les eleccions, just
després, oculta informació, amaga a la seva declaració, menteix
a la seva declaració, oculta els seus negocis, Sr. President. On
és la transparència que vostè mateix havia defensat?

Mostri la seva declaració de l’IRPF dels anys 2011 i 2012
per veure quins són els ingressos que vostè ha tengut en un
exercici de transparència. Mostri-la, mostri la seva declaració
d’IRPF a tots els ciutadans i les ciutadanes per veure quins són
els seus ingressos.

Sr. Bauzá, segons l’article 15 de la Llei d’incompatibilitats
l’omissió de dades o la falsedat de dades són infraccions de la
llei, tant l’omissió com la falsedat de les dades. Sr. Bauzá, els
seus negocis estan interferint en les seves decisions com a
president, li agradi o no això és així, els seus negocis estan
interferint en la seva activitat com a president. Sr. Bauzá, ha de
triar, ha de triar entre els seus negocis o la Presidència del
Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President i Sr. Barceló. Miri, Sr. Barceló,
vostè ni vol ni li interessa veure la diferència que hi ha entre
exercir una activitat i tenir uns ingressos com a conseqüència
d’aquesta activitat, i tenir un rendiment com a conseqüència de
la gestió d’un patrimoni propi, en aquest cas la meva farmàcia,
que és un bé patrimonial, i que em genera una sèrie de
rendiments econòmics.

L’article 7 del Reglament d’incompatibilitats, que vostè no
ha citat, estableix expressament que no és exigible la declaració
d’activitats que constitueixin una administració del propi
patrimoni, apartat 1, i que no s’ha d’incloure en els ingressos
econòmics procedents de l’administració de patrimoni personal,
apartat número 2.

(Remor de veus)

Per tant a la meva declaració en el Registre d’interessos i
activitats figuren les activitats a les quals em dedic, primer com
a president d’aquest govern, amb les meves retribucions, i segon
com a diputat d’aquesta cambra, amb les meves, en aquest cas,
dietes. La resta d’ingressos econòmics, que sí que els tenc,
procedeixen de la gestió del meu propi patrimoni personal, que
curiosament és el mateix patrimoni que jo tenia abans de ser
president i curiosament són els mateixos rendiments que tenia
abans de ser president.

Per tant les meves activitats estan definides i de la resta, que
és la meva farmàcia i una sèrie de locals, en queda constància
en la meva declaració al Registre de patrimoni. Aquesta és la
clara i única diferència, Sr. Barceló, que vostè no diu que no vol
veure perquè no li interessa. Sr. Barceló, aquesta és l’única
veritat. 

Moltes gràcies, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)
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I.18) Pregunta RGE núm. 7693/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts generals
2013 (II).

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18...

(Continuen alguns aplaudiments)

Pregunta número 18, RGE 7693/12, relativa a pressuposts
generals 2013, que formula la diputada Sra. Francesca Lluc
Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern, li parlaré de
la realitat que pateixen els ciutadans de la nostra terra: gairebé
80.000 aturats, un 23% de ciutadans en situació de pobresa, un
16% en situació d’extrema pobresa, estam en situació de
recessió econòmica, i sense inversió, Sr. President, no hi ha
creixement possible, i vostè, per submissió al Partit Popular
nacional, ha deixat que a les Illes Balears no hi hagi inversió.

Ja fa gairebé tres setmanes que s’han aprovat pel Consell de
Ministres els pressuposts generals de l’Estat, uns pressuposts
generals que ens deixen absolutament marginats i que ens
condemnen a més atur, a més imposts i a més retallades. Davant
aquesta situació, Sr. President, ja ha aconseguit que el Govern
central rectifiqui aquests pressuposts per situar les Illes Balears
a la mitjana de finançament per càpita estatal?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Idò miri, com ja he comentat en aquesta cambra la
setmana passada mateix, en el mateix moment que vàrem tenir
des del Govern constància de com eren presentats els
pressuposts generals de l’Estat immediatament vàrem contactar
amb el mateix Ministeri d’Hisenda i vàrem continuar fent feina
per tal d’intentar millorar aquests pressuposts, que ja he dit que
eren injusts i que no es mereixien els ciutadans de les Illes
Balears.

Sra. Armengol, nosaltres continuam fent feina. Segurament
no ho faríem com ho faria vostè, amb més renou i amb més
rebombori, però no tengui cap dubte que nosaltres continuam
fent feina per millorar aquests pressuposts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Veig que encara no hi ha cap
compromís per part del Govern de l’Estat ni del Govern de les
Illes Balears sobre les inversions que vendran a la nostra
comunitat autònoma, i jo li discutiré aquest fer feina de vostè,
Sr. Bauzá. Si fa feina és una feina inútil, ja li ho vaig dir. La
seva feina com a govern i com a president del Govern havia de
ser a l’estiu, i ha consentit, per la seva manca de treball, que
s’aprovin uns pressuposts generals de l’Estat que efectivament
són absolutament injusts amb la nostra comunitat autònoma. 

És el segon pressupost del Sr. Rajoy, i en dos anys de
pressupost del Partit Popular nacional hem baixat un 60% les
inversions a les Illes Balears. 1.000 milions de deute des que
vostè governa, Sr. Bauzá, té el Govern de l’Estat amb les Illes
Balears. No es compleix l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, ni les inversions estatutàries del 2011, ni del 2012 ni
del 2013, i això significa que no hi ha inversió per a economia
productiva a la nostra comunitat autònoma. Una situació
realment dura ens situa, als ciutadans d’aquesta terra, en una
inversió de 70 euros per càpita quan la mitja nacional és de 225
euros per càpita. 

Sr. Bauzá, això és inassumible, i a més amb uns pressuposts
generals de l’Estat que tornen castigar els ciutadans per viure en
unes illes, perquè ens posen un límit al descompte de residents.
M’agradaria que expliqui als ciutadans d’aquestes illes que
tenen una urgència, que han d’anar al metge, i hauran d’agafar
un bitllet de darrera hora que no se’ls pagarà el 50% de resident,
que no es castiga a les companyies aèries, es castiga als
ciutadans. 

Sr. Bauzá, si no aconsegueix que tenguem la inversió de la
mitja nacional vostè no té la legitimitat per exigir més sacrificis
als ciutadans d’aquesta terra. 

Moltes gràcies.

(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. Sra. Armengol, vostè diu que
faig una feina inútil. M’imagín que vostè és una experta a
reconèixer la feina inútil. En aquest sentit el que li he de dir és
que em segueix recordant aquella persona...

(Remor de veus)
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...aquella persona que va dir a aquell parlamentari d'Estats
Units, Fischer, si ja havia reprovat Sierra Madre. Vostè em
torna a fer una altra vegada la mateixa pregunta que em va fer
la setmana passada. Per moltes vegades que em faci aquesta
pregunta nosaltres seguim fent feina.

Però, miri, li puc assegurar que en aquesta cambra no hi ha
ni una sola persona, ni una, ni una, que tengui més interès que
jo a millorar aquests pressupostos de l’Estat cap a la comunitat,
ni una.

(Més remor de veus)

Pot ser que hi hagi qualcú que tengui el mateix, però més
que jo no n’hi ha ni una. Crec que sí que hi ha qualcú que no té
interès que millorem per ús d’aquest resultat.

En qualsevol dels casos aquests pressuposts autonòmics,
igual que els pressupostos generals de l’Estat, són conseqüència
d’una nefasta política anterior, d’una política irresponsable,
d’una política...

(Més remor de veus)

...a curt termini, d’una política de no mirar més que a gastar el
que no es té, i ara mateix a Espanya i a Balears estam pagant els
conseqüències d’aquesta gestió, que jo sé que no els agrada que
ho repeteixi.

Per tant canviam la dinàmica de fer política, continuarem
fent feina precisament per canviar les coses, però avui si a
Balears i a Espanya hi ha una reducció pressupostària és com a
conseqüència, indubtablement, de la seva extraordinària gestió,
de la qual els ciutadans no se n’obliden.

Moltes gràcies, Sra. Armengol.

(Alguns aplaudiments)

II. InterpelAlació RGE núm. 7427/12, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de residus.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia, que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 7427/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
general en matèria de residus. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, el motiu d’aquesta interpelAlació neix amb un decret
llei del Govern, el 7/2012, de 15 de juny, esdevingut projecte de
llei de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria
d’indústria i energia i altres activitats. Fins aquí, normalitat. 

Però el Partit Popular, a través d’una esmena, va decidir que
aquesta llei que s’estava tramitant introduiria aspectes que res
no tenen a veure ni amb la indústria, poc amb l’energia o només
colAlateralment, i evident sí que són altres activitats.
Improvisació, a la qual ens té acostumat aquest govern, o
trampa, a la qual també per desgràcia ens estan acostumant, la
veritat és que un cop més a través d’una esmena converteixen
una llei que havia de ser una cosa en una altra, i l’evidència del
canvi total de sentit del decret llei original la posa el mateix
grup Popular quan proposa el canvi de títol de la llei, ara ja és
“indústria, energia, residus i aigües”, i només li faltaria oficios
varios y sus labores per arrodonir l’esperpent, una modificació
legislativa que el mateix govern va reconèixer la setmana
passada que promou amb total i absoluta deixadesa, amb
desinterès del que dugui com a conseqüència. “No hi ha cap
tipus d’expedient o de proposta de valoració d’aquest tema”, va
dir el portaveu del Govern.

Però ens posarem seriosos. L’esmena a què ens referim avui
i que motiva que haguem plantejat la interpelAlació fa referència
a fems, a residus, a la importació de residus per omplir en la
seva màxima capacitat els forns de la incineradora de Son Reus,
i la irregularitat d’aquesta intenció comença pel procediment i
acaba pel seu propi objectiu. 

Desmuntarem avui, o intentarem desmuntar, les mentides
que vostès han volgut fer creure quan els hem demanat
informació sobre aquest tema. 

Primer, parlam de residus, ni combustibles ni altres
eufemismes, residus. Vostès recorren als codis LER i a una sèrie
de xifres però...

EL SR. PRESIDENT:

Preg un poc de silenci, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

...això no evita que puguem esmentar de què parlam en realitat.
LER és l’acrònim de Lista Europea de Residuos, diu el mateix
Ministeri de Medi Ambient. L’epígraf al qual fan referència els
codis que vostès volen importar es defineixen com a residuos de
las instalaciones para el tratamiento de residuos, etc. Els codis
en concret la Unió Europea els denomina residuos combustibles
y otros residuos. Per tant parlam de residus. Basta d’intentar
fer-nos creure que la mare de Déu nom Joana.

Segons informació recentment publicada, a més, per part
d’entitats ecologistes sobre aquests residus en concret, es tracta
de residus preparats, certament, mitjançant uns procediments
mecànics que permetin que sigui utilitzats a plantes
d’incineració com la nostra. La composició és important; segons
aquest estudi el 31% de plàstic, 12% de fusta, 13% de paper
cartró, 14% de tèxtils, 30% d’altres. Això vol dir que hi ha, dins
aquests residus, residus industrials, urbans, en teoria no
perillosos, però també voluminosos, rebuigs de plantes de
reciclatge de residus recollits selectivament, com podrien ser
envasos, i els elements crítics que a través d’aquests residus
s’inclouen: clor, que generalment prové del PVC, que és
determinant en la formació de dioxines, sofre i fins i tot metalls
pesants, especialment mercuri. Tot això crec que no és cap
garantia ni cap tranquilAlitat per als ciutadans de Mallorca.
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Estam parlant, per tant, de residus, residus que vostès
pretenen fer passar per combustible, com deia, però pel que
veim generarà, si no la mateixa, una quantitat similar d’emissió
de dioxines que qualsevol altre tipus de residu incinerat. Això
ho podem afirmar avui aquí en aquesta tribuna a falta total
d’informes mediambientals, que no s’han elaborat per part del
Govern ni del consell ni de cap institució pública de les Illes
Balears.

És més, vostès preveuen emprar la capacitat dels fons al
màxim. Això vol dir que si atenem a les aproximadament
475.000 tones cremades el 2010 i amb una potència màxima de
750.000 tones, estam parlant que vostès volen incinerar, a pesar
que parlin de 200.000, fins a 300.000 tones més de residu. No
sé que en pensaran a Bunyola o a Palmanyola, o sí, no els
agrada gens. És més, en el power point que vostès presenten
parlen que des d’Irlanda a Rotterdam es duen 60.000 tones
anuals, Rotterdam. Vostès pretenen desembarcar almenys
200.000 tones anuals, quatre vegades més, en el Port d’Alcúdia,
Alcúdia, que havia dipositat les seves esperances en creuers de
luxe fa pocs mesos i ara es veu comparat amb Rotterdam, que
és el port més important d’Europa, el segon en volum de
mercaderies del món després de Xangai. Alcúdia, Rotterdam;
ridícul, Sr. Conseller.

Pensen que això és sostenible per a Mallorca? On són els
estudis que ho avalen? Encara li demanaré més, li faré una
pregunta concreta. Eliminen també a través d’una esmena dos
punts de l’article 24 del Pla director sectorial; un concret, les
deixalles d’origen animal i residus sanitaris, en concret diu que
si el tractament es realitza mitjançant incineració amb
recuperació d’energia la instalAlació complirà els requisits
tècnics mínims que s’especifiquen a l’annex XI i les normatives
que siguin d’aplicació; a més aquesta instalAlació donarà servei
únicament i exclusivament als productors de Balears. Això ho
eliminen. I el punt 3, que comença dient: “El Consell de
Mallorca adequarà el tractament de les deixalles d’origen
animal al desenvolupament científic tecnològic que vengui
establert per les noves tecnologies de tractament d’aquests
residus”. Què vol dir aquesta supressió?, com podem tenir
garanties que es donarà un tractament adequat als residus
d’origen animal si vostès suprimeixen els punts que feien
referència a la modernització d’aquestes instalAlacions? Per quin
motiu desapareixen dos punts que fan referència ni més ni
menys que a complir els requisits tècnics mínims i adaptar-se al
desenvolupament tècnic científic? Per ventura té una explicació
lògica, no ho negaré, però no l’han explicada, ni per suposat hi
ha cap informe que ho avali. 

Ens diran i ens diuen que fins ara nosaltres hem estat
d’acord amb la incineració, però hi ha un matís fonamental que
avui vull aprofitar per deixar clar, i no és un matís, és un fet crec
que fonamental. Recordaré les paraules del portaveu socialista
en el Consell de Mallorca quan es va aprovar el Pla director
sectorial de gestió de residus, 6 de febrer de 2006. Vàrem fer
alAlegacions com a socialistes i vàrem definir aquestes com
“aportacions del Grup Socialista que intenten minimitzar l’ús de
la incineradora i aconseguir una millor recollida selectiva”;
minimitzar l’ús de la incineradora, això havia estat l’objectiu de
tots els gestors de medi ambient en el consell fins ara.

Fa anys que a Mallorca entenem que hem d’aprofundir en
recollida selectiva, reciclatge, reutilització, que sumat a reduir
conformen les conegudes tres erres, i per tant la incineració ha
d’esdevenir així la darrera fórmula en el tractament del rebuig,
allò que no podem reciclar ni reutilitzar. Estam demanant fa
anys als mallorquins que reciclin, que facin l’esforç personal
d’implicar-se en la recollida selectiva; empenyem els
ajuntaments a fer-ho d’aquesta manera, ens marcam fites cada
vegada més altes, feim inversions importants en plantes de
tractament, de reciclatge, i tot això per cada dia aconseguir
incinerar menys. 

Quin sentit té ara idò que quan els mallorquins produïm
menys rebuig i per tant incineram menys, vostès ara vulguin
omplir el fons i per tant, emetre el màxim de dioxines possible...
que possibiliten aquestes instalAlacions cap a l’aire de Mallorca?
Amb quina cara es pot demanar des del Govern o des del
consell als mallorquins que reciclin? A canvi de què?, d’una
congelació de la tarifa que és pura demagògia? Vostès, els
pujadors de l’IVA, els mateixos que varen fer campanya i
recolliren signatures contra l'augment de l’IVA i els que varen
prometre que no pujarien imposts, vostès que han incomplert tot
això ara prometen congelar la tarifa i aquesta tarifa ha de ser
l’argument per poder incinerar fins a 700.000 tones? La veritat
farien riure un calcetí si no fos un assumpte tan seriós. No són
de fiar.

No només això, sinó que ja duen escrit a la mateixa esmena
els termes amb els quals cobraran més a les famílies
mallorquines i ho hem dit en diverses ocasions i ho repetirem
aquí, amb el tractament de llocs, amb la bonificació al preu
aplicable al tractament de restes d’animals, tot això són
qüestions que repercutiran als pressuposts de les institucions.
Aquests dos conceptes repercutiran directament o indirectament
sobre la butxaca dels ciutadans i, a més, creen la tarifa de
residus orgànics. "El tractament de la fracció orgànica de
residus municipals, FORM, requereix el pagament d’una tarifa
específica calculada segons el cost real del seu tractament sense
incloure-hi altres conceptes i que ha de ser prèviament aprovada
pel Consell Insular de Mallorca".

S’ha d’explicar tot. Els ajuntament ja els varen dir a vostès,
als seus correligionaris del Consell Insular de Mallorca, que
s’oposaven a l’aprovació d’aquesta tarifa, els ho varen fer saber
en una reunió que varen tenir a la FELIB. No només això, hi va
haver un compromís verbal, davant batlles de tot color polític,
que aquesta tarifa no s’aplicaria. Jo ara li formulo una pregunta,
per tant, si no fan comptes aplicar-la, tal i com es varen
comprometre amb els batlles, per què a la ponència
parlamentària han mantingut aquest article 24?, i formarà part
de l’esmena que ens ha duit a aquest debat avui al Ple. Per què
no s’ha retirat aquest punt si s’havien compromès amb els
batlles a fer-ho? Proven d’enganar també els seus batlles, ara?
Crec que és el moment que els seus batlles i regidors
precisament sàpiguen que de moment ja han incomplert aquesta
promesa i que sàpiguen que no tenen paraula, perquè aquest és
un altre dels vicis importants de tota aquesta història. 
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Quan han pogut opinar els ajuntaments? Quan han pogut
opinar les entitats ciutadanes? Quan s’ha permès un període
d’exposició pública o de participació ciutadana? Perquè amb
aquesta esmena que han introduït vostès, en una nova prova
d’obscurantisme d’aquest govern, de manca de transparència, el
que fan és modificar un pla sectorial a través d’una llei, estan
violant les competències del Consell Insular de Mallorca amb
el beneplàcit del mateix consell que deu ser el primer que
necessita aquest procediment totalment irregular i fosc. I per
què ho necessita?, per evitar l’exposició pública, per evitar els
informes jurídics o mediambientals preceptius i per una frissor
incomprensible quan ens referim a un tema tan delicat. 

Per fer-ho tal com mana la llei d’aquesta comunitat
autònoma, sent lleials al que hem legislat al passat, respectuosos
amb les competències de les diferents institucions hauríem
d’haver aplicat el procediment de modificació de plans
sectorials, un procediment que és garantista i és garantista ben
a posta, precisament pensat per avaluar les conseqüències de la
modificació d’un pla sectorial donant audiència i participació
als actors implicats, a la ciutadania, als ajuntament, reforçant-se
en informes tècnics, just el contrari del que vostès volen fer amb
aquesta esmena.

La Llei 14/2000, d’ordenació territorial, preveu el
procediment per als plans directors sectorials i en concret
l’article 12 d’aquesta llei, als continguts que hauria de dur el
pla, al punt b) exigeix una anàlisi dels aspectes sectorials als
quals es refereix el pla, diagnòstic d’eficàcia en relació amb el
sistema general d’assentaments humans, amb l’activitat
econòmica, medi ambient i recursos naturals. Tot això. On és
l’anàlisi? On és el diagnòstic sobre l’activitat econòmica?, sobre
l’impacte al medi ambient? Res. Tenim una trista esmena sense
cap tipus d’aval, sense possibilitat de participació ciutadana ni
audiència als ajuntaments afectats, cap tipus de garantia.

Pensam que precisament és això el que cercaven vostès,
evitar les anàlisis, evitar diagnòstics, evitar participació de
ciutadans i institucions que els resultarien molests davant aquest
negoci tan estrany.

Volen evitar també els informes mediambientals, i això és
un tema molt delicat, què amaguen amb aquest procés tan
obscur? A ningú no se li escapa que aquesta proposta seva té
implicacions mediambientals que no han explicat, no ho han
volgut explicar, cada vegada que els hem demanat una
explicació han sortit per les bardisses, que érem nosaltres i que
nosaltres havíem fet i l’herència rebuda i això que els agrada
tant esmentar, però a la gent tampoc no se li escapa que l’únic
benefici que prometen, la congelació de la tarifa, és un
argument magre, ben magre, sobretot quan ens adonam que ens
volen enganar i cobrar-ho per una altra part. 

Finalment, ni tan sols la patronal hotelera ha vist amb bons
ulls una iniciativa que pot repercutir negativament sobre el
principal sector econòmic de Mallorca, el turisme, ens hem
referit al Port d’Alcúdia i com condemnen l’arribada de creuers
de luxe. No tornin dir-nos el doi que qui fa mal a la imatge de
Mallorca és qui parla del tema, per favor!, això ja sembla que
volen aplicar (...) de la màfia siciliana aquí. Els que duen els
fems són vostès, no som nosaltres que duim el fems, no duguin
fems i no en parlarem!

(Petit aldarull)

Qui converteix Mallorca en el punt final de l’arribada de
fems que no volen a altres regions -que no volen a altres regions
d’Europa- són vostès!, vostès mateixos que fa un any deien una
cosa completament diferent. Li llegiré part d’una acta del
Consell Insular de Mallorca -i vaig acabant- per boca del
portaveu del PP, Sr. Oliver en aquest cas, sobre una moció del
PP referida a la incineració dels residus de Son Reus, una
autèntica perla. El Sr. Oliver, PP, diu que: “atès que aquestes
setmanes passades va sorgir la possibilitat que la ciutat de
Nàpols traslladàs a Mallorca incinerar el seu fems a Son Reus,
la qual cosa hagués suposat un fort augment de l’activitat de la
incineradora, i atès que la nostra activitat principal és el turisme
no seria molt adient incinerar en aquest moment residus de
diferents llocs d’Europa que incrementarien el volum
d’incineració que aniria en perjudici de la nostra imatge,
sobretot la turística”.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Bonet, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, esper que li obrin expedient a aquest Sr. Oliver, perquè
va dir tot el contrari del que diuen ara i està escrit, està escrit.
Han canviat d’opinió una vegada, la poden tornar a canviar. 

També varen canviar d’opinió quan varen aparèixer
informacions sobre les relacions de l’empresa DECO... que els
havia de nodrir de residus a Pescara, amb qui el consell, la
concessionària havien fet els comptes per congelar la tarifa, ara
acaben d’aprovar una moció al Ple del Consell de Mallorca on,
entre altres punts, proposen obrir negociacions per la
modificació del contracte signat amb l’empresa concessionària.
No l’obrin per incloure-hi el que aprovaran vostès a través de
l’esmena sense cap informe tècnic. Per favor, si l’obrin, obrin-lo
o denunciïn-lo per canviar el sistema de càlcul d’aquesta tarifa
que no ha fet més que pujar des que va ser creada.

Per motius mediambientals, per motius econòmics...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, per favor, li preg que vagi acabant.
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EL SR. BONET I BONET:

És el darrer que dic..., motius fins i tot institucionals, aquesta
proposta no pot seguir endavant, és una greu irresponsabilitat
del Partit Popular, des del grup que l’ha presentada... fins al
Consell de Mallorca, fins al Govern que mira cap a una altra
banda, davant un projecte que no té garantia davant els
ciutadans de Mallorca i que és una hipoteca per a futures
generacions de mallorquins.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Sr. President. Sr. Diputat, ja duim bastants vegades parlant
d’això, però crec que les meves primeres paraules han de tornar
ser per fer una consideració lèxica i de concepte i, com diu vostè
efectivament està als codis LER, que són els codis de la Unió
Europea, i diu, el codi LER, “residus combustibles” i la
traducció almenys després entre parèntesi “combustible derivat
de residus”. Per tant, ens podem si vol engrescar aquí en una
brega sobre què és una cosa i què és l’altra, però sens dubte el
que no són és fems, que és el que vostès volen traslladar com a
imatge en aquesta comunitat i és el que ja els he dit alguna
vegada i que vostè no vol que li ho digui, lògicament, com
qualsevol alAlot que no vol que el barregin, però li ho hem de
recordar, deixi de tirar fems damunt Mallorca, deixi de tirar
fems damunt Mallorca. 

La Unió Europea és bastant clara i bastant estricta quan
autoritza que es puguin moure determinades mercaderies, en
aquest cas concret combustibles derivats de residus, cregui’m,
és que ha fet cent-i-un mil informes, pot estar ben tranquil que
ho té més que catalogat, més que mirat, que no té cap perill
perquè si no estaria prohibit. Quan s’autoritza això a nivell de
la Unió Europea..., miri, pot demanar tots els informes que
vulguin, però ja estan més que fets. Per tant, és fer perdre el
temps i la llavor.

No es vol importar qualsevol tipus de residus de fora, com
diu vostè, sinó que aquesta possibilitat queda totalment
descartada, únicament combustible derivat de residus, tal com
diu la nomenclatura, és el que es pretén autoritzar que es pugui
dur. Segons l’ordre ministerial aquest residu combustible,
combustible residu, digui-ho com vulgui i embruti el que vulgui
embrutar, està tipificat com a no perillós, aquests combustibles
estan recollits com bé ha dit vostè a la LER amb els codis
191210 i 191212.

Tal com diu vostè a la pregunta que em fa, efectivament,
s’introdueix una esmena al projecte de llei de mesures urgents
per a l’activació econòmica, la mesura a implementar s’ha
d’entendre com a una (...) a la potenciació dels sectors de
productors d’energia renovable i per tant, s’ha d’entendre com
a una mesura econòmica que potencia un sector de la
denominada economia verda. Per molt que es vulgui disfressar

estam davant una veritable mesura que influirà favorablement
a la sostenibilitat de Mallorca.

A nivell internacional hi ha un eix en el qual influïm
directament, que és l’eix 3.1, dins el marc dels compromisos
d’Albor de 2004 que diu “reduir el consum d’energia primària
i incrementar el percentatge d’energies renovables són uns dels
objectius que es persegueixen i aquests combustibles derivats de
residus tenen un 50% de biomassa”. 

Que es pot dir que la importació de combustible derivat de
residus és economia verda?, per què ho podem dir?, perquè
l’energia procedent del combustible derivat de residus quan
cremin a la incineradora té preferència per ser energia
renovable, el 50% és biomassa, a l’hora d’entrar o d’injectar-se
al sistema d’energia elèctric. I una vegada més li vull recordar,
quan s’arriba a aquestes conclusions és després de tones de
papers d’informes.

Per què?, perquè també aprofitam un recurs energètic i
gratuït per tal de produir energia elèctrica en el sistema elèctric
de Mallorca i Menorca, evitant la producció a altres centrals
d’energia primària fòssil com per exemple la central d'Es
Murterar, que com sap crema carbó, i lògicament també deu
contaminar.

Per què aquesta mesura implicarà un estalvi important de les
emissions de gasos d’efecte hivernacle?, vostè ha dit que no, idò
els estudis diuen que sí, pel que es pot considerar una mesura
favorable pel pla d’acció contra el canvi climàtic que ara mateix
està en revisió. Hem de recordar que estam compromesos amb
l’objectiu anomenat 20-20-20, que també vostè sap
perfectament el que vol dir: que l’any 2020 hem de tenir
almenys un 20% d’energia renovable i hem d’haver disminuït
un 20% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Hem de dir que
aquesta mesura no influirà en cap modificació dels valors límits
d’emissió en descontaminants atmosfèrics associats a la
incineració incloses les dioxines i els furans.

Hem de dir també que es continuaran aplicant els controls
sobre la contaminació atmosfèrica recollits al pla de vigilància
ambiental autoritzat per la conselleria i que és controlat per
l’Administració autonòmica, pel Consell Insular de Mallorca,
per TIRME, per la UIB i en colAlaboració amb les entitats
colAlaboradores de l’Administració, les ECA.

Ja que es fa menció a un suposat canvi d’estratègia
introduint noves variables, que no s’havien concretat en el
Decret Llei 7/2012, de mesures urgents, hem de dir que el que
estam proposant és una mesura per tal d’utilitzar un combustible
alternatiu i renovable per fer electricitat, això sí, que està en la
mateixa línia que l’impuls ja reflectit en el decret llei, al qual
s’introdueixen algunes mesures per tal de potenciar el sector de
la biomassa i ha altres mesures de caire energètic. És, per tant,
la importació de combustible derivat de residus una mesura
d’activació econòmica per tal de difondre la utilització d’aquest
recurs com a font d’energia renovable.
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La incineració de combustible de residus sòlids provinents
de determinats països de la Unió Europea permetrà uns
ingressos extres al sistema que el que han de fer és permetre
equilibrar l’accés de costs que actualment s’ha cobert
augmentant la tarifa als ciutadans. Per tant, això el que ha de
permetre és la contenció de la tarifa a pagar pels mallorquins en
matèria de tractament de residus. Només hem de recordar
respecte de la tarifa que pràcticament no s’ha modificat d’ençà
que nosaltres hem entrar i això és el que es pretén aconseguir o
continuar fent mentre que -hem de recordar- quan vostès hi
estigueren es va pujar un 40%.

L’activitat econòmica que es generarà en matèria de residus
també revertirà en els empreses de Mallorca, generant uns
ingressos importants tant el logística com a transport, generarà
llocs de feina tant directes com indirectes i es calcula que es
produirà un estalvi d’uns 20 milions d’euros en importació de
combustibles fòssils com el carbó, el fuel o el gas per generar
energia elèctrica a Mallorca.

Per altra banda, també hem de dir que ja tenim un precedent,
ja els ho vaig dir l’altre dia, que és la importació de
combustibles derivats de residus ja autoritzada pel Govern del
pacte segons consta al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
45, de 18 de març del 2009, pel qual es modifica l’autorització
ambiental integrada perquè una cimentera local pugui emprar a
la seva planta combustibles derivats de residus.

Per tant, cregui’m, no s’entén com es pot estar en contra
d’una mesura que, primer, vostès ja utilitzaren i després, que té
uns beneficis clars per a la societat balear.

L’esmena proposada, l’únic que pretén és complementar el
Pla director de residus no perillosos de Mallorca, ja que no hi
queda contemplat a dia d’avui el trasllat de combustibles
derivats de residus; tampoc no hi queda prohibit de manera
expressa, de manera que quedi clar que es poden tractar els
combustibles derivats de residus a la incineradora de Son Reus.

Vull recordar també que l’esmena es fa a proposta del
Consell de Mallorca amb la finalitat d’establir un marc legal
d’aplicació immediata que permeti que la seva aplicació -com
dic- sigui immediata i no haver d’esperar la tramitació d’un pla
director sectorial que tardaria almenys dos anys per a la seva
aprovació definitiva i així es pretén aplicar l’esmentada
contenció de la tarifa.

Per tant, del que es tracta és de donar solucions àgils i
efectives als problemes que té la ciutadania i l’empresariat de
Mallorca. 

Passant de tots els altres arguments o... fins i tot, visions que
ha pogut fer vostè d’obscurantisme i de no tenir paraula i que un
tal Sr. Oliver va dir o va deixar de dir, etc., és a dir, crec que
estam en una situació en què s’ha d’intentar donar el millor
servei als nostres ciutadans i als preus més assequibles, i això és
el que es fa en aquesta presentació de l’esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no esperàvem altra
cosa que una defensa tancada d’aquesta proposta, evidentment,
però no li puc permetre que ens acusi d’embrutar Mallorca, qui
embrutarà en tot cas serà qui durà el fems, em sembla, qui durà
el fems disfressat de combustible, el poden disfressar de
combustible, del que vulguin, perquè duran el fems tractat, però
fems, són vostès. Cert que està dins els codis de la Unió
Europea i que llavors i hi ha un parèntesi que li dóna aquest
altre nom que vostès empren per no dir el nom, que és fems, que
és residu. Però jo li faig una pregunta, per molt que la Unió
Europea ho plantegi perquè la Unió Europea sabrà vostè que les
fronteres ens arriben des de Polònia fins a Gibraltar
pràcticament, per tant, és molt diversa la realitat econòmica de
cadascun dels països i regions que conformen la Unió Europea,
jo li deman: és que ens convé?, ens convé aquest negoci? Jo li
dic: no, perquè igual convé... fems, convé cremar fems a
algunes regions industrials d’Europa, pot ser, en el mapa que
presentava el power point del consell, sí que es veia que a les
zones del nord, zones amb una llarga tradició de centenars
d’anys d’indústria, sí que els convenia, crear incineradores i
gestionar fems de la resta d’Europa, però no a la principal
destinació turística, una destinació emblemàtica com som
nosaltres a la Mediterrània Occidental dins a Espanya, nosaltres
no hem de ser la destinació final, l’abocador, el femer, com s’ha
dit en algunes campanyes, de residus d’Europa. 

Nosaltres hem de ser una destinació turística de qualitat i,
vostès defensen ara que dur fems és compatible amb ser una
destinació turística de qualitat? Entenc que vostès diuen “serem
una destinació turística de qualitat si amagam el fems”, perquè
ens diuen que no en parlem. És clar, jo, d’això, pens una cosa:
que és que vostès són ben conscients que dur fems de fora danya
la imatge turística de Mallorca, per això ens demanen que
callem, no és per altra cosa. Si tothom ho veiés tan bé, els seria
ben igual que en parlàssim o no en parlàssim!

(Petit aldarull)

Miri, sobre la conveniència política vaig llegir un article de
tot d’una que hi havia aquesta polèmica que una de les darreres
frases que empra, crec que és molt adequada i ho resumeix
perfectament: “La pura lógica lleva a pensar que lo adecuado,
en todo caso, sería aprovechar plataformas continentales para
eliminar residuos insulares” i no el contrari, ja que nosaltres
tenim un territori escàs, privilegiat, però escàs i delicat.

Com pot dir que afavorirà la sostenibilitat? Li haurem de
recordar el que diu la Unió Europea, la directiva precisament
relativa a residus, en el considerant 10: “conviene reducir los
movimientos de residuos y con este fín los estados miembros
pueden adoptar las medidas necesarias en el marco de sus
planes de gestión”. És a dir, les indicacions que dóna la Unió
Europea per molt que faciliti la mobilitat de residus entre uns
països i altres és que es moguin el mínim i que cada estat i cada
regió sigui autosuficient en el tractament de residus. És en
aquest sentit que van vostès contra les indicacions de la Unió
Europea.
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De fet, a l’article 4 diu fins i tot que “los estados miembros
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los
residuos se (...) o eliminarán sin poner en peligro la salud del
hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan
perjudicar el medio ambiente” i, uns dels punts que esmenta en
concret és: “sin atentar contra los paisajes i los lugares de
especial interés”. Home! Jo diria que començar a dur residus de
tot Europa per ser incinerats a l’entrada del Patrimoni de la
Humanitat que és la Serra de Tramuntana no és precisament una
bona idea que vagi en favor del turisme a les Illes Balears, és
més, això ja s’ha fet. Algun mitjà també publicava el precedent
de Huelva, on es deia que l’empresa que gestionava la planta va
argumentar que per rebre aquests residus comptava amb una
autorització per gestionar residus provinents de la Unió
Europea, el mateix argument que vostè esgrimeix, i va defensar
que la seva entrada a través del port de Sevilla i posterior trasllat
es faria amb totes les garanties de seguretat. Hi va haver
accidents, hi va haver problemes i l’administració va instar a la
planta a aplicar el principi de proximitat, en virtut d’una
directriu europea, que ja hem esmentat, que recull que es tractin
els residus més propers, als llocs més propers a les instalAlacions
més properes d’allà on es produeixen. Vostès apliquen tot el
contrari. Jo estic segur que aquest negoci convé a Pescara, però
no convé a Mallorca.

Ens tornen a dir que és una mesura d’activació econòmica
que reactivarà l’economia de les Illes Balears. Mirin, de les
seves mesures de reactivació econòmica el resultat que hem vist
ha estat zero, zero! No han reactivat res, al contrari, de cada
vegada hi ha més gent a l’atur i estam més dins una recessió, i
això no aturarà ni l’atur ni la recessió. El nombre de llocs de
feina que proposa crear l’empresa directament, després d’haver
fet ERO i haver desmuntat altres històries, no justifica que
posem en perill la nostra principal activitat econòmica. Han
avaluat les pèrdues que pot tenir Alcúdia per perdre el negoci
dels creuers de luxe? Convendria que ho fessin, perquè si fos
una reforma del Pla sectorial ho haurien d’haver fet, analitzar
totes les conseqüències i haurien d’haver escoltat l’Ajuntament
d’Alcúdia. El dany a la imatge turística de Mallorca és evident,
és que no té sentit que ho neguin.

Torna a l’argument de la tarifa. Jo, la veritat, si repassam la
història de la tarifa, es ver, tothom l’ha augmentada. No em
digui que vostès no la varen augmentar, perquè varen governar
des del 2003 al 2006 i l’augment total va ser d’un 54,72% i que
és el més gros de les darreres legislatures, més gros de la que
vostès ens adjudiquen a nosaltres quan ens ataquen per aquest
tema. Estam condemnats per un contracte, que també varen
firmar vostès quan tenien pacte en el Consell de Mallorca, que
s’allarga 50 anys, cosa que ens ferma molt. Però vostès tenen la
potència d’aquestes majories absolutes per plantar-se davant
l’empresa i negociar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet, li preg que vagi acabant.

EL SR. BONET I BONET:

Vaig acabant. Li contestaré sobre el tema de Cemex, la
cimentera, perquè crec que és important. Vostè diu que nosaltres
ho vàrem autoritzar. Miri, es va autoritzar l’ús d’aquests dos
tipus de residus, entre altres 10, residus per cremar com el codi
d'incineració (...) fusta no tractada, residus de preparació i
elaboració de fruites i altres com pinyols, clovella d'ametlla,
residus no especificats d’una altra categoria, formigó, restes de
laminació, que molts d’ells tenen un cost inferior. I no em
compari el que pot consumir aquesta cimentera, amb els
400.000 o fins 700.000 que vostès volen consumir.

I acab amb això. Sembla que realment s’ho creuen, que
aquesta és una mesura de reactivació econòmica i això és el que
realment ens preocupa, perquè nosaltres no veim enlloc per on
pot permetre reactivar l’economia de les Illes Balears mitjançant
aquest tema. No som una regió industrial, com li he dit abans,
som una regió turística, la principal d’Espanya diria jo i una de
les principals d’Europa. Això ens preocupa, que no tenguin cura
de la nostra imatge turística.

I acabaré amb el tema del Pla director. Vostès diuen que no
poden esperar dos anys...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Bonet per favor li preg que acabi la intervenció.

EL SR. BONET I BONET:

La darrera frase. És un canvi massa delicat, és un canvi de
paradigma que no justifica de cap manera les presses que tenen
vostès. Vostè pot influir si vol en canviar això. Faci-ho, per
favor.

(Alguns aplaudiments) 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Bonet, bé en aquesta
segona intervenció tanmateix ho hem dit tot i podem seguir fent
voltes a la sínia, però no treurem més aigua. Només li faré una
sèrie de referència al que ha dit ara darrerament. Jo crec que el
que és clar és que si una cosa era bona per a aquesta cimentera,
no té per què no haver-ho de ser ara per a una altra institució. O
és bo o no és bo. Jo qualque pic les he posat aquell exemple de
o hi és o no hi és, eh?, aquí és el mateix, Sr. Bonet.
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Negocis que se puguin fer a altres llocs o deixar de fer,
perquè veig que a vostè li estira aquest tema i que l’ha anomenat
un parell de vegades. Miri, que facin els negocis que hagin de
fer allà on els hagin de fer i jo crec que no tenim cap
impediment que la gent faci negocis, sempre que estiguin bé,
siguin correctes i dins la legalitat i que a nosaltres ens donin els
nostres beneficis.

Mesura de reactivació econòmica. Vostè diu que no en veu
cap. Ho crec que no en veuen cap, de mesura de reactivació
econòmica, però és que els darrers quatre anys tampoc no en
varen veure cap i així hem acabat, així varen acabar, nosaltres
almanco intentam reconduir-ho. I no serà bo de fer, no serà gens
bo de fer, perquè jo no sé si vostè ha tengut oportunitat d’estar
dins alguna empresa que ho hagi passat malament, per reactivar-
la no basta només l’oxigen, has de menester fins i tot temes molt
més importants.

Crec que s’han dit massa històries per intentar fer mal al
Govern. Jo li ho vaig dir l’altre dia, vostès han intentat pegar un
tir al Govern del Partit Popular i l’estan pegant a l’economia
d’aquestes illes. A vostè li pareix que a qualsevol dels turistes
que venguin, si vostès no fan la demagògia que fan en aquest
assumpte, sabran si vénen o si deixen de venir? Ni se’n temeran
que varen venir els de Cemex, ni se'n temeran de si vénen ara,
ni veuran els 70 camions difuminats dins els 8.000 i busques
que circulen cada dia per les Illes Balears. No veuran res de res.
Són vostès els que estan interessats a intentar fer veure coses
que no hi són i per intentar fer mal. I jo el que els dic és que els
deman responsabilitat. Aquí tot està molt fermat a nivell de
normativa, moltíssim, a nivell d’estudis mediambientals. Per
tant, crec que donar-li més voltes aquí l’únic que pot fer és fer-
nos encara més mal.

Aquests combustibles derivats de residus tenen una
circulació totalment oberta dins la Unió Europea. Nosaltres hem
hagut d’intervenir, perquè, com vostè bé sap, el Govern és el
que té la responsabilitat quan aquells combustibles derivats de
residus s’han de moure dins països que no siguin Espanya,
països de l’entorn de la Unió Europea, no ho varen haver de fer
vostès l’altra vegada perquè es tractava d’importar residus de
fora de les Illes Balears, però es varen cenyir que fossin de dins
Espanya. Supòs que a vostè li deu ser igual que venguin de
Tarragona, de Lleida o de qualsevol altre entorn europeu. Per
tant, el tema és el mateix. A més diuen, “haurà de rebre aquells
residus de proveïdors i instalAlacions fora de la comunitat
autònoma de les Illes Balears”.

Li podem donar més voltes, Sr. Bonet, però jo crec que no
aclarirem gaire cosa més. Estam autoritzant que es puguin
cremar combustibles derivats de residus, una cosa i una pràctica
autoritzada per la Unió Europea i que quan això arriba a la Unió
Europea, quan li he dit abans, quan la Unió Europea decideix
que això es pot fer, hi ha tots els estudis pertinents al darrera. La
resta és voler fer una oposició tal vegada -entenc jo- massa
arriscada per allò que és l’economia de la nostra comunitat. I
insistesc que farien molt bé enterrant aquesta demagògia,
passant capítol, cerquin una altra batalleta que no ens pugui fer
mal a l’economia prioritària de les Illes Balears. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

III. Moció RGE núm. 7576/12, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria
educativa, derivada del debat de la InterpelAlació RGE
núm. 5737/12.

Seguidament passam al tercer punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la Moció RGE núm. 7576/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política en matèria
educativa, derivada del debat de la InterpelAlació RGE núm.
5737/12.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores diputades i
senyores diputats. Des del moment de la interpelAlació que va
donar lloc a aquesta moció, jo diria que han passat coses a nivell
estatal que han conduït a l’educació a ser protagonista
informativament parlant. Açò ens obliga, per tant, a fer una
petita referència en la defensa d’aquesta moció, perquè
consideram que no és bo que l’educació sigui protagonista en
els mitjans de comunicació, quan és a causa de chascarrillos,
m’han de permetre aquesta expressió tan gràfica.

I és que aquestes dues darreres setmanes han estat molt
mediatitzades per les declaracions del ministre Wert, en pla de
tertulià d’Intereconomía, que açò deu anar molt bé per captar
públic per a una televisió, però no estic segura que vagi gens bé,
que sigui massa adequat per a l’educació del país del qual
aquest senyor n’és ministre. Ahir mateix va qualificar els pares
i mares d’extremistes i radicals. Però jo no me vull estendre
més, perquè d’açò ja en vàrem parlar prou a la Comissió
d’Educació i Cultura de dijous passat, quan vam demanar que
el Parlament rebutgés aquestes declaracions del Sr. Wert, cosa
que no va sortir endavant, evidentment, però atesa la seva
incontinència verbal, supòs que tindrem més ocasions de parlar-
ne.

Entrant en matèria de la moció, direm que és derivada de la
interpelAlació que el meu grup va fer al conseller fa dues
setmanes i té uns punts que són de reconeixement per part del
parlament del fet educatiu, d’allò que significa per a una
societat, dels beneficis globals que comporta el
desenvolupament intelAlectual dels més joves, de la projecció de
futur que es desprèn. I, per tant, que la inversió d’una comunitat
en educació, en formació, en producció i transferència de
coneixements, únicament pot redundar en beneficis per a
aquesta comunitat, perquè és una garantia de futur. I açò que
sembla una obvietat, pens que convé recordar-ho de tant en tant.
I aquesta és una de tantes vegades en què convé.
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També demanam reconèixer el paper i l’esforç dels centres
educatius en aquesta tasca, per millorar els resultats acadèmics,
per lluitar en favor de la qualitat de l’educació i per tenir a
l’alumnat com a primer objectiu de la seva feina. I és d’aquestes
primeres premisses que se’n deriven la resta de punts. En
atenció a açò, s’insta que no es redueixin més els pressuposts
d’educació. Coneixem, perquè s’han fet públiques, les partides
d’educació que es preveuen en el projecte de pressuposts
generals de l’Estat, i la destralada és molt important. La
disminució global és d’un 14,40%, però és que els doblers
dedicats a l’educació compensatòria baixen més de 100 milions
de 2012 a 2013. Les beques gairebé 200 milions des de 2011. La
formació del professorat baixa dels 50 milions el 2011 als 3,4
milions del 2013. Hi ha un 38% de baixada per als cicles de
secundària, FP, idiomes, que perden del pressupost passat a
aquest 67 milions d’euros.

Saben què vol dir tot açò, senyors diputats i senyores
diputades?, que desapareixen tots aquells programes de
cooperació amb les comunitats autònomes per a l’atenció a
l’alumnat més vulnerable, tots aquests programes que el
conseller va dir la setmana passada, crec que era, que signaria
una sèrie de convenis. Tal vegada es podran utilitzar aquests
convenis fins a Nadal, però no després. És per aquest motiu que
demanam al conseller que no disminueixi més les partides
dedicades a l’educació en els pressuposts de la comunitat
autònoma, que de ben segur ja s’estan elaborant. Fins on es pot
retallar sense tenir cap consciència que el sistema se’n ressent,
em deman. 

Però a més d’aquest element pressupostari, pensam que
l’ensenyament a la nostra comunitat té un altre handicap. S’ha
romput el diàleg amb la comunitat educativa, un diàleg que
nosaltres demanam que es recondueixi, que es recuperi el marc
de negociació amb els sindicats, amb els centres docents, amb
les famílies, amb els estudiants. Què ha fallat quan ens referim
al diàleg? Idò mirin, els posaré uns quants exemples que vénen
reflectits en els altres punts de la moció i que han creat una
conflictivitat clarament prescindible que no s’hauria produït
amb un poc més de bona gestió, diàleg i consens, perquè no tot
és qüestió de doblers. Per exemple s’han atacat els projectes
educatius i lingüístics dels centres, projectes pels quals han
treballat, s’han ilAlusionat i s’han compromès i que han aprovat
els seus consells escolars, és a dir, tota la comunitat involucrada
en el centre. Hi ha hagut també poca transparència en els
processos d’adjudicació de vacants i de substitucions dels
docents i de les llistes d’interinatges disponibles, així com en els
processos de nomenament dels equips directius dels centres.
Alguns dels quals han estat d’escàndol, tal com ja han denunciat
els sindicats, un a Menorca, i alguns dels que estan asseguts del
Partit Popular ho saben, ha estat sonat. 

Però també hi ha altres qüestions que a la força han de tenir
un suport pressupostari i en el qual s’ha volgut estalviar. I tenim
seriosos dubtes que aquest estalvi no l’haguem de pagar més car
en el futur. Ens referim que no es cobriran les baixes de
professors malalts fins després de 30 dies, que no n’hi haurà
massa efectivament, perquè allò que els restaran del salari és tan
escandalós, com també a la resta de funcionaris, que aniran
malalts a fer feina. Però sempre n’hi haurà que tindran coses
greus, pneumònies, operacions, càncer, tot açò en un colAlectiu
que és molt gran. Per tant, és previsible. Hi haurà, per tant,
classes sense professors de matemàtiques o d’història durant 29

dies. Aquí l’únic que demanam és que tengui present que el
ministre, en el seu famós decret de retalls d’aquest hivern, el
que ha previst crec que eren deu dies sense cobrir. I no entenem
per què la nostra comunitat ha d’anar més enllà. 

També a la moció hi ha dues qüestions que són prioritàries
per al PSOE i que també formen part del malestar existent en els
centres: l’atenció a l’alumnat amb problemes psicosocials i
d’aprenentatge i també els fills de les famílies que tenen més
dificultats econòmiques a causa de la crisi. Tal com hem
comentat fa un moment, en els pressuposts generals de l’Estat
s’eliminaran totes les partides dirigides als programes de
cooperació amb les comunitats autònomes que anaven
adreçades a atendre aquestes necessitats. Nosaltres consideram
que hauria de ser una prioritat donar cobertura a aquests
programes, així com recuperar els ajuts als llibres de text, als
menjadors escolars, reforços educatius, educació infantil,
estudis universitaris, etc., abans d’encetar nous programes,
l’efectivitat dels quals encara no està contrastada.

I he deixat per al final el punt que demana recuperar els
continguts de l’assignatura de l’educació per a la ciutadania. I
l’he introduït aquí com un exemple de maneres de fer que creen
malestar gratuïtament. Aquesta assignatura pretén educar en
valors democràtics i en convivència. La seva implantació va ser
fruit de les indicacions del Consell d’Europa, que propugna una
educació per a la ciutadania democràtica, com un dels objectius
de la política educativa dels estats membres de la Unió Europea.
Però va ser objecte, com tantes altres coses, d’una important
campanya mediàtica des de certs sectors de la dreta que
alAlegaven que el contingut d’aquesta assignatura representa un
-entre cometes- adoctrinament ideològic contrari a la llibertat de
consciència o llibertat religiosa dels pares d’elegir el tipus
d’educació per als seus fills, per la qual cosa es van presentar
recursos d’objecció davant dels tribunals de justícia i davant la
mateixa administració competent en matèria educativa, que es
van perdre evidentment, van tenir molt poc èxit real. De
800.000 estudiants que els tocava fer aquesta assignatura, se’n
van objectar 114. A les Illes Balears s’ha de dir que la
campanya va tenir una incidència mínima i que els pares varen
acceptar aquesta assignatura com el que era realment, una
assignatura com qualsevol altra. 

Jo he repassat el Reial Decret 1631/2006, de 29 de setembre,
que parla entre altres coses dels continguts objectius d’educació,
etc., de l’educació per a la ciutadania i educació èticocivica i no
he vist res que pugui ofendre ningú, ni s’assembli per a res a
adoctrinament. Després he repassat el Reial Decret 1190/2012,
de 4 d’agost, de la reforma de l’anterior i he pensat que les
modificacions que ha fet el ministre Wert eren per tranquilAlitzar
en realitat els seus, cosa que no sé si haurà aconseguit. Ha
desaparegut la paraula “homofòbia” per exemple, anomenar els
prejudicis que afavoreixen la discriminació de les persones; o la
frase "identificar o rebutjar la discriminació per l’orientació
efectivosexual"; vaja, coses que no semblen gaire greus. Si
únicament per treure aquestes paraules d’un decret, pogués
desaparèixer l’efecte que les produeix, l’homofòbia o la
discriminació per l’orientació efectivosexual, creguin-me,
nosaltres també ens ho podríem pensar, però no anomenar una
realitat, no significa que el problema de discriminació
desaparegui. 
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Ara tenim una cosa que no és ni salsa, ni peix, ni chicha, ni
limoná que diria el castizo Sr. Wert, perquè som presoners de
campanyes polítiques de les quals ara no saben com se n’han de
sortir, perquè en realitat nosaltres pensam que és la dreta que
utilitza l’educació per adoctrinar, sempre ho ha fet i ara ho
continua fent.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Rita, realment és ben trist que en ple segle XXI el
debat d’un parlament d’un país democràtic s’hagi de centrar en
la importància de l’educació i dels elements que hi intervenen.
És trist! Però aquí hi hauria d’haver un debat més que superat,
però desgraciadament en aquest parlament a dia d’avui és un
debat més que necessari. Els atacs en forma d’insinuacions, no
ja des d’alguns cercles o per part d’alguna diputada o diputat,
sinó en boca del mateix conseller d’Educació o en boca del
mateix president del Govern, lloant tasques bibliogràfiques dels
seus joves seguidors, són una demostració de la necessitat
d’haver d’insistir en la importància de l’educació, de l’educació
amb majúscules, per al futur d’un país.

El partit que dóna suport al Govern, i més encara el propi
Govern, haurien de ser els primers interessats a què el debat
sobre temes educatius es centrés a com millorar la qualitat
global del sistema educatiu i a com millorar el desenvolupament
socioeducatiu personal de tots i cadascun dels infants i joves. El
Govern i el partit que li dóna suport haurien de ser els primers
interessats a què en una situació de crisi, com l’actual, no només
no incrementin les desigualtats sinó, sobretot, que s’haurien de
preocupar de cercar aquelles fórmules més adients per evitar
que les desigualtats econòmiques i socials no suposin un escaló
insalvable per aconseguir la igualtat d’oportunitats.

El Govern i el partit que li dóna suport haurien de ser els
primers interessats a treballar conjuntament amb els docents,
amb els equips directius, amb els equips de suport, amb els
sindicats, amb els consells escolars, amb les famílies i també
amb els estudiants i amb aquelles entitats que incideixen
d’alguna manera o altra en els centres educatius. Però en aquest
país tenim un problema, un greu problema: treballar
conjuntament amb la comunitat educativa significa haver
d’actuar amb transparència, des del diàleg constant i des del
respecte a les diferències de criteri; treballar conjuntament
significa estar disposats a rectificar i a prioritzar allò realment
prioritari, i aquí és on hi ha un dels greus problemes que tenim
a les illes, un dels greus problemes és dins el propi Govern,
començant per no prioritzar les necessitats reals dels ciutadans;

des del primer moment, han convertit la reducció del dèficit en
l’objectiu a assolir, peti qui peti i es retalli el que es retalli.

Ningú no dubta de la necessitat d’aplicar austeritat en la
gestió, ni de la necessitat d’aplicar algunes retallades en
despeses menys necessàries, però no té cap sentit ni un aplicar
certes retallades com les que s’apliquen a educació, per
exemple, mentre es decideix mantenir la bonificació de l’impost
de patrimoni als que més tenen, renunciant a un bon grapat de
milions cada any que serien ben necessaris per al pressupost
d’educació. Com no té cap sentit predicar l’austeritat i fer
trontollar la tasca de la comunitat educativa mentre pugen a
nivells escandalosos els interessos que es paguen als bancs,
molts de milions més cada any que pagarà aquesta comunitat als
bancs, sense cap necessitat d’haver-ho de fer i ocultant-ho a la
població.

El Govern va decidir pel seu compte modificar els interessos
d’algun deute que no era necessari i passaren de pagar manco
d’un 1% a pagar, en alguns casos, el 5%; si això no és tirar els
doblers que qualcú ens ho expliqui. Per tant, és el mercat, això
és la prioritat: el mercat; no l’educació, no el futur d’aquest país.
O mentre gasten 159.000 euros en un congrés estatal, que hauria
de pagar l’Estat, o mentre gasten 190.000 en cursos d’anglès,
que perfectament es podrien organitzar des dels centres de
professors de les illes, amb un cost evidentment molt inferior;
mentre apliquen les tisorades en nom de l’austeritat, es
permeten renunciar a ingressos anuals envoltant dels 30 milions
d’euros, a pagar als bancs altres tants milions sense tenir cap
necessitat o a gastar doblers en activitats que, organitzades des
de la pròpia administració, sortirien molt més econòmiques.
Mentre es destrueix 1 milió de llocs de feina en el sector
educatiu, perdó, 1 miler de llocs de feina en el sector educatiu,
una qüestió de grans transcendència social, laboral i sobretot
educativa, mentre l’augment de les ràtios impossibilita la
pràctica d’una atenció correcta a la diversitat, mentre això passa,
tenim un president que acota el cap davant Madrid quan li diuen
que no només no ens pagaran allò que ens deuen, sinó que s’han
d’aplicar encara unes retallades més fortes posant en perill
serveis bàsics.

Un president incapaç de defensar els drets dels ciutadans de
les illes davant l’espoli fiscal que patim del 14% del producte
interior brut, i aquest és l’altre problema que tenim en aquestes
illes, l’espoli fiscal; un espoli permès i defensat pels
nacionalistes espanyolistes. L’espanyolització del Sr. Wert,
darrera tot això hi ha l’espoli fiscal, evidentment de Catalunya,
però sobretot del nostre, que és molt més elevat. Si tinguéssim
pressupost propi no necessitaríem haver d’anar a plorar
convenis ni més doblers a l’Estat, per tant aquí hi ha un dels
altres problemes.
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Però tenim un govern que no només no defensa els
ciutadans, sinó que, davant les queixes i les reclamacions del
sector educatiu, per intentar amagar quines són les seves
prioritats i també les seves incapacitats, es dediquen a donar la
culpa de tots els mals al govern anterior, a escampar rumors
malintencionats sobre el sistema educatiu que, acompanyats de
les dràstiques retallades, no és d’estranyar que el malestar
incrementi.

I per tot això votarem a favor de la seva moció. Reconeixem,
efectivament, la feina feta els darrers anys en els centres de les
illes per millorar la qualitat en benefici de tot l’alumnat.
Proclamam que la inversió en educació, en formació i en
producció de coneixements, en definitiva, la inversió en capital
humà, és la garantia de futur d’un país. Evidentment que
donarem suport a no reduir més els pressuposts destinats a
educació, perquè allò que hem de fer és demanar que
s’incrementin aquestes partides, és imprescindible que el
Govern recuperi el marc de negociació i diàleg, que es
normalitzin les relacions amb el sector educatiu, no pot seguir
actuant no ja al marge, sinó en massa ocasions en contra del
propi sector educatiu.

És imprescindible que el Govern faci costat als centres que
volen mantenir el seu projecte educatiu i el seu projecte
lingüístic, aprovats democràticament pels consells escolars. És
imprescindible que l’actuació del Govern sigui de total
transparència, evidentment també en els processos d’adjudicació
de places i de nomenament d’equips directius. La transparència
és ben necessària, com ho és garantir la igualtat d’oportunitats
dins el sistema educatiu.

Ara resulta que tenim un Govern que fa negoci amb les
baixes dels mestres i dels professors; baixa de manco de 30 dies,
no enviam substitut i li descompte el 50%, li convé al Govern
que els mestres estiguin de baixa perquè podrà ajudar a complir
el seu objectiu que és reduir el dèficit. El Govern fa negoci amb
les baixes dels mestres a dia d’avui, fa negoci amb les baixes
dels mestres. Els alumnes es queden setmanes sense poder rebre
docència d’una assignatura o s’han d’ajuntar dues aules a
infantil o a primària perquè no tenen mestre substitut, mentre el
Govern fa negoci amb la baixa del mestre. És igual no suplir les
baixes dels docents si no són superiors a 30 dies; és igual
decidir implantar programes nous sense conèixer l’efectivitat,
això els és igual, i tot això va a costa de l’atenció a l’alumnat
amb problemes, va a costa de la reducció de les ajudes
precisament a aquells infants que més ho necessiten -en
aquestes setmanes se’ns recordava que més del 24% dels infants
d’aquestes illes estan sota el llindar de la pobresa i els han
eliminat les ajudes dels llibres de text, les beques de menjador,
tot un seguit de programes de coses-, però és igual, aquí
l’objectiu és reduir el dèficit, aquest és el gran objectiu. Quan
l’obligació del Govern ha de ser garantir una educació de
qualitat a tothom i no la formació elitista per a uns pocs, que és
el que hi ha també darrera el seu ideari.

I tot això, garantir l’educació de qualitat a tothom, s’hauria
de fer, evidentment, en un marc de respecte, de democràtic
respecte, apostant, evidentment, per l’educació en valors, que és
l’única manera de garantir un futur al país i als ciutadans dels
país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Ana María Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. Sr.
Conseller d’Educació, cada vegada que sent la paraula espoli
fiscal, em deman: no hi ha hagut vuit anys de pacte? I aquests
vuit anys no sé què ha passat amb l’espoli fiscal, no continua?

(Remor de veus)

Continuam, eh, continuam, per desgràcia, continuam. Bé,
començam amb la moció.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Jo no sé què han fet, no sé què ha fet aquí un partit
nacionalista amb l’espoli fiscal, no ho entenc, bé.

Ha passat una setmana des de la darrera moció sobre
educació i tornam, una vegada més, sobre els mateixos temes.
Per altra banda, ja duim un mes des de l’inici del curs i hem
pogut constatar no només que l’inici de curs s’ha produït amb
normalitat, sinó que la normalitat és la tònica general en aquest
nou curs. És que mirin, és que la vaga d’estudiants entra dins la
normalitat quan governa el PP; és que vostè no sap quantes
vagues vàrem tenir per la LOCE, nosaltres vàrem tenir
moltíssimes vagues durant vuit anys quan preparàvem la LOCE,
i després de cop i volta totes aquestes vagues varen
desaparèixer, es va tirar la LOCE a la paperera i sense cap tipus
de consens es va fer l’anomenada LOE, sense cap tipus de
consens i l’únic que varen fer va ser una còpia de la LOGSE,
d’una llei que havia fracassat en tot i que, de fet, està fracassada.
Per tant, la normalitat és ser dins les aules.

Els agents socials, les patronals, les associacions de directors
i les associacions de pares i mares han manifestat al conseller,
tal com comentava a la seva interpelAlació, a la interpelAlació de
la qual deriva aquesta moció, que la seva intenció era lluitar tots
per l’educació, per tant jo no sé vostès on veuen altres coses. És
l’oposició en aquests moments que és caparruda i s’obstina a
negar al Govern actual la possibilitat o el suport per mantenir la
qualitat educativa en els nostres centres docents.

Miri, el temps que hi havia un conseller socialista i vostès
eren en aquesta cambra, li donaven suport i deien: pobret,
pobret, li donaven suport. Quan un conseller socialista era el
que realitzava les retallades en educació, deien, pobret, és que
no hi ha més doblers, i quest senyor socialista o aquest conseller
socialista, ens va llevar ADE, ens va llevar PTE, va canviar el
model d’orientació per l’anomenat MOIB, Model Nou
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d’Orientació de les Illes Balears, que, per cert, ho va fer un
director general del PSM; vull dir, tots aquests canvis, tot això.

Els majors 55 anys, els professors majors de 55 anys, els
varen llevar el dret a no tenir les tres hores; és a dir, ells tenien
un dret que era tres hores no dedicar-les a la part lectiva, i varen
llevar aquest dret.

Quan un govern socialista de la nació reduïa el sou als
funcionaris, vostès callats, pobrets. Quan un govern de la nació
socialista retallava l’accés a la funció pública docent i la reduïa
a només la taxa de reposició, vostès calladets, eh, vull dir, això
jo no ho entenc. En aquell moment no suposava ni una
ingerència en l’autonomia de la nostra comunitat, ni un greuge
a la qualitat educativa. Jo no els entenc, és que no els entenc de
cap de les maneres; és a dir, no, no, clar, és que no els entenc,
perquè mentre vostès continuaven mantenint el mateix nombre
de conselleries, el mateix nombre d’assessors, i als docents ens
ho retallaven tot i més, ens retallaven els sous, ens retallaves
ADE, ens retallaven PTE i vostès seguien el seu ritme de vida,
i venga cursets i venga cursets a la Universitat i venga coses
d’aquestes, i nosaltres mentre venga retalls.

Quan vostès reduïen gairebé 12 milions d’euros a la partida
de nòmines del personal d’Hisenda Pública durant dos anys
seguits i mantenien tots els concerts, resulta que eren els
campions i els defensors de l’escola pública. O quan el Sr.
Llinàs, el seu conseller, no cobria cap substitució per baixes
menors de 30 dies -sí, senyora, sí, senyora, fins i tot, fins i tot,
sí, senyora ...

(Alguns aplaudiments)

... aquí sí que no em pot, miri, fins i tot hi va haver un sindicat
que va fer una campanya en contra d’aquesta mesura-, el seu
conseller, el seu director general de Personal Docent no cobria
les baixes, no cobria les baixes de menys de 30 dies, o sigui que
a això no li doni la volta.

La diferència, Sra. Rita, és que ara, ...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

... quan..., com que no ho sé? Sí que ho sé, sí ho sé, ho vivia, no
és que ho sapigués, és que ho vivia, vostè estava asseguda aquí,
però jo era a les escoles, o sigui que ho vivia perfectament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

La diferència, Sra. Rita, és que quan ara el nostre govern
augmenta les hores lectives dels professors de secundària, per
cert dins el marge legal, no és que ens agradi, però ho feim dins
el marge legal (...), ho estan fent a tots els nivells de
funcionariat, és a dir, s’estan augmentant les hores de fer feina
a tots els funcionaris, i vostès no, vostès només eren els docents,
i resulta que els que tenim ràbia als docents som nosaltres! I
vostès eren els que els augmentaven les hores, perquè vostès
varen augmentar les hores als docents, les hores lectives, els
agradi o no els agradi!

Hem començat per reduir la mateixa estructura política del
nostre govern, amb menys conselleries, amb menys directors
generals i amb menys assessors, però mentre vostès reduïen
professors augmentaven assessors, fins i tot l’exconsellera, que
no sabien on ficar-la, la varen dur a Presidència com a
assessora, vull dir és que vostès estaven augmentant assessors,
reduïen docents i augmentaven assessors. Aquests senyors, el
conseller d’Educació i Cultura ha reduït ja en més de 80
assessors la seva pròpia conselleria, és a dir, no és que nosaltres
tenguem res en contra dels docents, el problema és que no hi ha
doblers per mantenir tants docents. Però primer s’ha reduït en
tota la resta, primer s’ha reduït en tota la resta i després ja quan
no ens ha quedat altra cosa, doncs hem pujat les hores lectives.

Miri, Sra. Rita, l’alternança en aquesta comunitat autònoma
ens permet saber qui viu d’eslògans, frases molt guapes i brindis
als sol i qui gestiona amb eficàcia les partides pressupostàries de
les quals disposam.

(Remor de veus)

Ja ho vaig comentar la setmana passada amb motiu de la
moció del PSM, un govern del PP ha estat el govern que més ha
invertit en infraestructures de ver, de ver, de ver, de ver, perquè
miri, hi ha vegades, governs, i sobretot els del pacte, que va
posar una partida pressupostària, futures infraestructures, és a
dir, encara no havia fet les infraestructures i ja deia que havia
donat suport a les infraestructures. Imagini quin embull que hi
havia dins l’IBISEC en el moment del pacte.

Per tant, nosaltres, a més, també, un govern del PP és el que
més places públiques docents ha ofert en una legislatura, i és
ver, i ho compti i ho sabrà, ho demani i ho sabrà. En definitiva,
no tornarem a repetir allò de la setmana passada, però crec que
ningú no ens pot donar lliçons sobre com donar suport al sector
públic docent.

Quant al sentit de la votació: a la primera hi votarem que sí,
hi estam d’acord, els equips directius, els professors estan fent
moltíssima feina dins els centres, malgrat la legislació socialista
de 25 anys, que ens ha duit al desastre educatiu més gros en tota
la història. Els docents han fet tot el possible per millorar els
resultats acadèmics globals i la qualitat de l’educació, no
obstant això, no hem d’oblidar el que ens diu l’informe PISA.
Per tant, ara més que mai necessitam un canvi en el sistema
educatiu, un canvi que ajudi aquests professionals a continuar
amb la seva labor docent i a aconseguir bons resultats, ja que en
més d’una ocasió se senten frustrats perquè la llei estatal no els
dóna suport.

Al segon punt direm que sí, dins el context que la inversió
en educació és important, però ja com vaig dir la setmana
passada, cal tenir en compte que la despesa pública d’un alumne
de pública, de centres públics, és de 10.094 dòlars a l’any, un
21% més del que inverteix la mitjana de l’OCDE, i això no es
correspon amb una millora de la qualitat educativa. Per tant,
alguna cosa falla, alguna cosa falla, Sra. Rita.
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Quant al tercer, no. Sra. Rita, tenim un pressupost a punt
d’entrar a la cambra i per tant sigui en un sentit o sigui en un
altre podrem estudiar-los detingudament en el seu conjunt i la
visió del conjunt ens donarà una millor òptica.

Quant al quatre, demanaríem una esmena in voce: canviar la
paraula “recuperar” per “continuar”. La Conselleria d’Educació
a cap moment no ha romput, és que no ha romput negociacions,
és que al conseller no s’hi ha aixecat ningú com en el temps del
pacte; a més, li diré una cosa: el conseller es va posar d’acord a
l’hora de retallar interins, cosa que no va fer el pacte, que ho va
fer d’amagat i varen haver d’anar cridant centre per centre a
veure quants interins els feien falta. El conseller d’Educació i
Cultura es va seure juntament amb la directora general i els va
dir: mirau, passa això, anem a veure com ho feim i com ho
retallam, i s’ha reunit dues vegades, és a dir, no s’ha romput.
Per tant, continuar.

El número 5, evidentment, el projecte lingüístic de centre i
els projectes educatius de centre s’han de mantenir sempre que
s’acompleixi la legislació vigent.

Sis, també una esmena in voce que és “continuar donant
transparència als processos d’adjudicació”; em sap greu, però no
em dóna temps a contar el desastre que varen fer vostès amb els
processos d’adjudicació, perquè nosaltres ho feim d’una manera
supertransparent; vostès, el primer any de governar, varen fer un
desastre, tractant els docents com si fossin, bé, de qualsevol
manera, fins a les dues o les tres de la matinada. I després varen
posar el procés telemàtic, i aquest procés telemàtic és el que
vostès ens demanen amb transparència? Per tant, continuar.

Set, no. Durant els últims anys ja s’han anat substituint les
baixes a partir dels 30 dies i ara més que mai, no és que ens
agradi, jo supòs que amb el temps, quan ens recuperem, podrem
tornar als 10 dies, fins i tot a menys.

Vuit. No, és molt genèric. Hi ha programes nous que poden
millorar problemes psicosocials o d’aprenentatge. En educació
hi ha avanços i innovacions constants. Fins i tot la mateixa LOE
ens dóna suport i ens diu que donem o..., bé, que diguem que sí
als nous projectes educatius.

Al número 9 no hi ha greus efectes de les retallades; hi ha
retallades, sí, però no hi ha greus efectes.

I el número 10, Sra. Rita, per l’amor de Déu!, que era un
clamor popular. Per l’amor de Déu!, que no es volia l’educació
per a la ciutadania!, però si això era un clamor popular, si això
anava dins el programa electoral. L’aprovació del reial decret té
com a objectiu reformar l’assignatura en aquells aspectes que
han resultat controvertits i susceptibles de caure en
l’adoctrinament ideològic. Tota l’opinió pública s’ha fet ressò
d’aquesta problemàtica durant la vigència de l’anterior
currículum. El Partit Popular defensa el respecte a la llibertat
d’ensenyament recollit a l’article 27 de la Constitució
Espanyola. Tornam una altra vegada, el Partit Popular vol
llibertat, llibertat i llibertat, i no adoctrinament dins els centres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Aguiló. Vol fer ús de la paraula, Sra. Rita? Té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. Bé, en primer lloc vull donar les gràcies a la Sra.
Mascaró pel seu suport, i li he de dir també que compartim els
punts de la seva intervenció, i sobretot que governar és
prioritzar, com dèiem, i per açò tenim aquestes diferències
acusades amb el Partit Popular, perquè nosaltres prioritzam unes
coses i ells unes altres, està clar. 

Nosaltres hem prioritzat durant molts d’anys l’educació i per
açò els pressuposts han anat pujant. Han anat pujant igual que
ha anat pujant el nombre d’alumnes, entenguin-me, eh?, perquè
en aquest país ha passat també que del 2000 al 2012 han pujat
els alumnes quasi un 20%; clar, han pujats els pressupostos.
Però ara el problema és que baixin, fins al punt que jo el
dissabte em copsava llegint els titulars d’una informació a un
diari de tiratge nacional que deia que mig milió d’alumnes
perdran els ajuts per llibres de text. Açò va sortir dissabte. Vull
dir que açò és un agreujant molt gros de cara a la preparació
dels alumnes. I acompanyava aquesta notícia, a més, d’uns
gràfics comparatius entre el curs passat i aquest, i la conclusió
era que hi ha molt més alumnat i hi ha menys pressupost, i açò
és evident, i d’açò no em podran vostès dir que no. 

Per tant deia que la despesa pública en educació havia baixat
en el 2012, aquest any, 120 milions d’euros, i que el 2013
baixaria 3.000 milions, açò sense parlar del que després havia
descendit a les comunitats autònomes. Vostès pensen que açò
arribarà a ser assumible? Vostès estan repetint, des del ministre
als diputats d’aquí, que no importa la inversió en educació, que
no és l’important, açò no passa res; açò ho repeteixen tots, però
jo crec que açò ja no és assumible; vull dir que hi ha uns límits,
que hi ha uns màxims. Que s’ha de retallar? Bé, possiblement
s’ha de retallar, però en què s’ha de retallar? Aquí ve la
priorització i aquí vénen les diferències que nosaltres tenim amb
vostès.

Jo el que vull pensar és que d’aquesta crisi en què estam,
que no ho podem negar, en sortirem més prest que tard, però el
que em deman és com en sortirem, i tenc els meus dubtes que
puguem sortir reforçats, preparats, sinó al contrari. Temem que
perdre tot aquest capital humà que significa aquesta disminució
de professorat, que és evident que ja n’hi ha hagut, n’hi ha hagut
i no ho vulgui disfressar que va ser l’anterior legislatura, no, hi
ha hagut ara una disminució de professorat de les nostres
universitats, o tots aquells estudiants que deixaran les seves
carreres perquè simplement no les podran pagar, o aquells
alumnes -que em contava un professor de física- que no faran
pràctiques en el laboratori perquè el professor no es vol arriscar
a un laboratori, on hi ha materials delicats, amb 30 alumnes que
manipulen aquests productes, vostè creu que açò no afectarà
l’alumnat? Idò jo crec que sí, que ens costarà recuperar si no
aconseguim tornar a una inversió mínima i normal en educació.
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Però continuen el seu mantra: una major inversió no és
sinònim de millors resultats, i açò ho repeteix tothom, com he
dit. I és per açò que ens recomanen des d’Europa invertir un 6%
del PIB? Si no fos tan important no hi hauria aquesta
recomanació. Nosaltres estam en el 4%, per favor! Per tant ara
hi ha manco doblers per a l’alumnat, i açò és evident, i en un
moment d’una crisi econòmica que és brutal per a les famílies,
i si pensen que açò no ha de tenir conseqüències és que estan
cecs. 

Vostès diuen que no hi ha conflictivitat perquè no hi ha
aldarulls al carrer, però sí que hi ha concentracions, i vostès ho
saben, de les diferents plataformes a cada instant. Que no els ha
arribat que hi ha anuncis dels diferents claustres que no faran
cap activitat de formació fora de l’horari lectiu?, que no es faran
ni sopars ni dinars de claustre a establiments públics com a una
mesura de protesta?, que no faran sortides amb alumnes? Que
no se n’han assabentat, vostès? No saben que hi ha centres on
tots els seus càrrecs directius són interins perquè els numeraris
no han volgut formar part de l’equip directiu per considerar que
hi ha un comportament dictatorial per part de la conselleria?, i
no hi ha transparència sinó un comportament dictatorial que ha
fet, a un institut que jo conec perfectament, que ningú no vulgui
estar a l’equip directiu. No s’han assabentat que els pares
anuncien una vaga per al dia 18? No van veure la manifestació
de secundària de l’altre dia, de dijous passat? No em diguin que
no hi ha conflictivitat, el que passa és que, efectivament, és una
resistència pacífica, no hi ha els aldarulls que supòs que vostès
deuen pensar.

Però vostès jo crec que ja és hora que es posin les piles, que
deixin de veure fantasmes que no existeixen, fantasmes dels
equips anteriors, que deixin de marejar la perdiu i que es
dediquin a fer allò que ens van prometre a les eleccions, però de
ver, facin el que van prometre a les eleccions, no comencin per
canviar noms d’educació per a la ciutadania, que açò no importa
a ningú. Comencin a complir el programa electoral de ver,
comencin ja d’una vegada. I sobretot el que han de fer és deixar
d’apagar els focs amb llaunes de benzina, com estan fent i com
fa el Sr. Ministre.

Quant a les esmenes que ha presentat, a veure si ho tenc
bé..., diu que el Parlament insta el Govern de les Illes a
recuperar el marc de negociació i diàleg; vostès diuen “a
continuar amb aquest marc de negociació i diàleg”. Nosaltres en
vistes al consens acceptarem aquesta, perquè efectivament s’han
assegut amb els sindicats, però els pregaria que estenguessin
aquest marc de diàleg a altres. Quant al número 6 de la moció,
que diuen que insten el Govern de les Illes Balears a continuar
donant transparència als processos d’adjudicació de vacants,
aquesta no l’acceptaríem perquè no n’hi ha hagut, de
transparència en l’adjudicació de vacants, no n’hi ha hagut, i
m’ho han dit no una sinó moltes persones, a part dels sindicats
molts d’instituts concrets. Per tant aquesta no l’acceptaríem.
Tota la resta idò ja..., ja està, no hi ha res més a afegir.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rita.

(Petit aldarull)

Sí, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Demanaria si és possible votació
separada del punt número 10.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Bé, senyores i senyors diputats, pel que ha donat
aquest debat entenc que els punts 1, 2 i 5, juntament amb el 4
amb la transacció que ha acceptat la Sra. Rita s’accepten. Estant
tots els diputats d’acord en aquest tema? 1, 2, 4 i 5. Molt bé, 1,
2, 4 i 5, el punt 4 amb la transacció de “continuar” en lloc de
“recuperar”. Sí, del punt 4 vostè ha dit que sí; és del 6, el 6, del
6 vostè ha dit que no.

Per tant ara passarem a votar el punt 10, que ha demanat el
Sr. Pastor, i després votarem tota la resta. D’acord?

Passam a votar el punt 10. Votam. Passam a votar.

23 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar tots els
altres punts. Passam a votar, votam.

24 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció.

IV. Compareixença del Govern, per tal de retre compte
del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
1334/12, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les
federacions de pares i mares d'alumnes i l'administració
(escrit RGE núm. 7403/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca).

A continuació passam al quart punt de l’ordre del dia, que
correspon a la compareixença del Govern per tal de retre
compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm.
1334/12, relativa a Mesa de diàleg permanent entre les
federacions de pares i mares d’alumnes i l’administració, escrit
RGE núm. 7403/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula el Sr. Nel Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller. Dia 22 de març del 2012 aquest
parlament aprovava una resolució de forma unànime a la qual
s’instava el Govern de les Illes Balears a constituir una mesa de
diàleg permanent entre les federacions de mares i pares
d’alumnes i l’administració competent en matèria educativa, en
aquest cas el Govern de les Illes Balears. 

Es tractava, deia la iniciativa, d’obrir un nou canal de
comunicació més directe i específic i establir-lo de forma
sistemàtica i normalitzada. Amb quin objectiu?; deia la
proposició: a fi i efecte que les seves decisions es prenguin
tenint en compte les opinions d’aquest. Deia també a l’exposició
de motius que la implantació i participació de les famílies és
imprescindible per a la millora de la qualitat de l’educació a les
Illes Balears. Posteriorment, també, a la intervenció de la
ponent, la Sra. Aguiló, s’afegia un altre element prou important:
“En aquests moments -deia- de crisi, ara més que mai es
necessiten les famílies a prop”. La proposició no de llei
explicava, finalment, que el funcionament i la composició
d’aquesta mesa es definiria a través d’un decret del conseller
d’Educació.

Així idò, diàleg permanent, pares i mares, Conselleria
d’Educació, qualitat i igualtat d’oportunitats i crisi podrien ser
les paraules clau de l’abstract d’aquesta resolució.

Passem, però, a l’acompliment. Han passat més de sis mesos
d’ençà d’aquestes afirmacions, que són la voluntat unànime del
Parlament, sis mesos sense que haguem observat res que ens
faci pensar que s’avança en el camí dels diàleg, ni permanent ni
no permanent, per valorar conjuntament, famílies i
administració, allò que ha de ser prioritari per evitar de rompre
la fràgil columna de la igualtat d’oportunitats. Des de l’inici de
la legislatura el Sr. Conseller s’ha reunit comptades vegades
amb les federacions d’associacions de pares i mares. Amb la
més nombrosa, COAPA, s’hi ha reunit dues vegades, la darrera
el mes d’agost, i, a aquestes dues reunions, només n’hi podem
afegir tres més del director general de Planificació. 

Es podrà dir que són poques o moltes, però ens situam en el
context que també exposava la iniciativa, el moment actual de
canvis importants que s’estan produint, de decisions importants
que s’estan prenent. Nosaltres consideram que en aquest context
són poques, si tenim en compte sobretot que COAPA representa
doncs al voltant d’un 75% de pares i mares d’alumnes, i si tenim
en compte també la quantitat i la importància de les decisions
que durant aquest darrer any s’han pres i que afecten de forma
molt significativa l’escola. En aquest sentit em podria referir a
les ràtios, a l’efecte que té la gestió de les baixes dels docents
sobre l’activitat del centre, a la devaluació de l’activitat tutorial
dels mestres o a l’eliminació de programes i suports
fonamentals per a la qualitat educativa.

Però em vull referir, crec que m’he de referir més a aquelles
decisions que de forma més directa afecten les associacions i les
federacions de pares i mares, que afecten la seva activitat i els
programes i serveis que elles gestionen. Primer no puc deixar de
fer referència a les subvencions que les APIMA rebien del
Govern, 300.000 euros en total aproximadament, uns 1.000,
1.100 euros cada una d’aquestes associacions, 300 destinats al
manteniment i 800 a la realització d’activitats. Resta pendent en
aquest sentit l’aportació del curs 2010-2011, i no s’han convocat
ni les del curs anterior, 2011-2012, ni la del present, 2012-2013.
És a dir, que les APIMA estan funcionant amb el deute del
Govern i amb les aportacions que fan les famílies i els
ajuntaments i els consells, unes administracions aquestes
darreres endeutades també fins a l’extrem a causa del deute del
Govern, i en una situació d’absoluta incertesa a causa de la
manca de planificació en els pagaments. Però tot i açò els
ajuntaments, a pesar de la seva situació precària, segueixen
donant resposta, encara que sigui menor, a les associacions de
pares i mares, conscients del paper fonamental que juguen en
aquesta connexió, en aquesta comunicació escola, família i
ciutat. 

I en segon lloc, i deriva d’aquesta primera situació, les
associacions, la federació, amb aquests recursos han fet possible
programes fonamentals en una cosa que sembla que ha
desaparegut del discurs i del debat polític: la conciliació de la
vida personal i laboral, com l’escola matinera, com els
menjadors escolars, com les activitats extraescolars, entre molts
altres. Mirin, si agafam una de les que des del meu punt de vista
està en una situació més dramàtica, el menjador escolar, ens
trobam que encara tenen pendent el pagament de les beques del
2010-2011; les del curs 2011-2012 no s’han convocat, i les
d’aquest present 2012-2013 segurament -no ho sé, el conseller
ens ho podrà confirmar- no es convocaran, tot i que el Consell
de Govern efectivament fa unes setmanes va incloure una
partida en el pla de subvencions de la conselleria per a les
beques de menjador. En qualsevol cas, vista la situació, a pesar
d’açò hem de ser escèptics però aquesta és la realitat.

I totes aquestes decisions en cap moment no s’han gestionat
des del diàleg ni des de la implicació dels pares i les mares, ni
des de la voluntat d’evitar el seu efecte en les famílies amb
menys recursos. Si aquests temes s’haguessin tractat
conjuntament amb els pares i les mares moltes d’aquestes
aplicacions d’aquests retalls s’haguessin produït com a mínim
d’una altra manera, amb una altra sensibilitat i evitant alguns
dels seus efectes més perversos, que és deixar una família sense
recursos sense la possibilitat d’accedir a serveis complementaris
de les escoles.

Miri, Sr. Conseller, tenc la impressió, i em podrà dir si
m’equivoc, que el Govern, davant la dura, dura situació
econòmica que vivim, s’ha convençut a ell mateix que la millor
forma de procedir és aquella que es fa des de la solitud, la
solitud del poder. Els exemples, els sentim de forma diària:
eliminen òrgans de participació bàsics en una societat
democràtica com el Consell de Joventut o el Consell Econòmic
i Social, i fan decrets llei des del secretisme i des de la
improvisació. Ho hem vist amb el darrer decret llei de mesures
urgents que afecten els treballadors públics; fan un decret que
parla de coses que no existeixen: grau personal per al personal
docent no universitari. Ja ho van posar damunt la taula, el decret
es va aprovar. O estableixen excepcions en els casos de les
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incapacitats transitòries que generen situacions de greuge
inacceptables, quasi bé que de càstig als malalts, que afecten les
dones embarassades, que afecten malalts amb tractaments de
quimioteràpia o radioteràpia. I en lloc de dialogar amb el sector,
amb els sindicats abans d’aprovar una nova norma, prefereixen
decretar i després corregir al marge del decret amb la
introducció de noves excepcions, en aquest cas concret de les
IT, de les incapacitats temporals.

Açò és la seguretat jurídica? Jo crec que no. No només no és
seguretat jurídica, sinó que a més aporta poca qualitat
democràtica.

Bé, idò, en la relació entre el Govern i les federacions passa
una cosa semblant. Miri, fa pocs mesos es va emetre una
resolució en un tema que afecta les associacions de pares i
mares sense la seva participació i colAlaboració prèvies, em
referesc a la instrucció per l’obertura a la comunitat educativa
dels centres públics en horaris no lectius.

En el punt 12 diu, textualment, "la partida assignada en
concepte de participació del centre en el programa d’obertura
dels centres en horari no lectiu s’haurà de destinar íntegrament
a les despeses derivades del manteniment del programa" -diu-
"en cap cas no es podrà destinar ni totalment ni parcialment la
partida al pagament de gratificacions o nòmines dels monitors
del servei". Recordem-ho, parlam de l’escola matinera, si no es
pot destinar als monitors, a què es destinarà?

Aquesta instrucció després ha estat a la pràctica, crec,
solucionada, corregida, però demostra, posa en evidència,
aquesta falta de comunicació necessària, com deia la iniciativa
que va aprovar aquest parlament, per evitar situacions que no
fan més que generar desconcert, que generar nerviosisme a les
ja patidores associacions de pares i mares, a les federacions
d’aquestes associacions i que sense cap dubte no són una
contribució al diàleg ni tampoc a la participació, no sé si dir
activa, per allò que fos prèvia, que fos conjunta, que fos
colAlaboradora i no fos a posteriori amb els implicats.

Es deia, com he dit abans, que la composició i les funcions
de la mesa s’establirien, o així almanco s’exposava a l’exposició
de motius, per decret. No tenim, en aquests moments,
coneixement de cap decret, tampoc no el tenen les associacions
i federacions de pares i mares, no han rebut cap esborrany, no
han rebut cap proposta al respecte. És lògic, i m’anticip tal
vegada, però crec que val la pena dir-ho, és lògic pensar que la
composició de la mesa sigui representativa de la realitat a la
qual representa, valgui la redundància. La conselleria, té el cens
de les associacions de pares i mares? No sé, no ho he trobat
penjat, tal vegada per impossibilitat meva o incapacitat meva,
a la pàgina web de la conselleria, però, existeix el cens de les
associacions de pares i mares i a quina federació estan
vinculades cada una d’elles? De fet, això està regulat per un
decret, el 188/2003, que si no vaig equivocat el conseller va
participar de forma molt activa en la seva elaboració.

Per tant, per determinar perfectament aquesta
representativitat açò és possible, açò és fàcil i, per tant,
constituir aquesta mesa amb la composició que sigui coherent
i lògica crec que tampoc no hauria de ser cap problema i hauria
de ser ja una realitat. 

Davant de tot això, d’aquesta aposta pel diàleg, des del
nostre punt de vista, hem trobat en canvi un altre clima que no
és favorable al diàleg i que ha generat, genera, tensió entre tots
els agents implicats en la comunitat educativa i en concret entre
l’administració i els pares i mares, les associacions i les
federacions. Em referesc a declaracions que provenen de tots els
àmbits, de molts d’àmbits, però especialment del Partit Popular
i d’aquest govern que crec que no ajuden a aquest clima de
diàleg. Em referesc quan es refereixen que les associacions de
pares i mares o els pares i mares voten forçats, obligats
manifests crítics en contra del Govern, quan es diu que alguns
professors adoctrinen els seus alumnes, quan es diu que els
alumnes són...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, acabi, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Que els professors posen un punt més als
que van a una determinada manifestació o ara com el ministre
d’Educació quan diu o tracta els pares de radicals i
d’irresponsables. 

És cert, no li don la responsabilitat, tota la responsabilitat a
vostè, Sr. Conseller, però és cert que estam dins un clima en el
qual sí que el Sr. Conseller, el conseller d’Educació, hauria, té
-crec- la responsabilitat de vetllar perquè sigui un clima propici
per a aquest diàleg que és una voluntat, que era una voluntat
manifesta per part de tot aquest parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sr. Conseller.

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

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat. En primer
lloc, li deman disculpes vist el meu estat broncorespiratori, he
de fer alguna pausa, però tractaré d’explicar-me el millor
possible respecte de la interpelAlació, la compareixença que ens
ocupa, sobre el tema que ens ocupa i també permetin-me dir
que, aprofitant allò que el Pisuerga passa per on vostè sap
s’aprofita per pegar una rebolcada, que diuen en termes taurins
al conseller, des de les beques a les ajudes, a les retallades, a tot
allò que és d’actualitat i que, aprofitant aquest tema, es du a
colAlació aquí en aquests moments. Jo li reconec la seva habilitat
parlamentària per fer-ho i li reconec, una vegada més, tot allò
que hem hagut de fer. Li ho reconec absolutament. No
compartesc amb vostès el criteri perquè si ho hem fet ha estat
per un criteri que vostès saben que no només feim nosaltres, que
el fan totes les comunitats autònomes d’Espanya de règim
general, totes, socialistes, populars i nacionalistes. 
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Les mesures d’estalvi necessàries per aplicar els criteris
globals com a estat les fan totes. També em dirigiré al Grup
Socialista perquè miri quantes hores lectives fan a Andalusia,
quants de dies substitueixen i quina és la ràtio. No és que per
això em senti orgullós, a poc a poc, però clar, quan no es
governa està en el debat que a vegades, si em permet el Sr.
Alorda i no com a alAlusió, diu que, clar, en el pacte anterior i en
el govern anterior si nosaltres dèiem, si vostès diuen, jo crec que
vostès convendran amb nosaltres que mai cap dels diputats que
hi ha aquí o que hi eren la passada legislatura no pensaven que
a hores d’ara estaríem en la situació que estam, que és molt,
molt complicada. Però li assegur que totes les mesures s’han
explicat i miri, jo ara mateix em posaria unes messions, que
deim en bon mallorquí, que ens hem reunit personalment i
colAlectivament l’equip de la conselleria en un any més vegades
amb les associacions de pares que en dos anys qualsevol
conseller o director general precedent, ara mateix. Perquè li
afegesc una compareixença meva, una reunió meva, encara no
fa molt, devem dur tres reunions amb confederacions, a part de
reunions informals, em referesc a reunions formals no a
reunions informals per consultar temes o a reunions de directors
generals. Molt s’ha treballat per a això.

Segona qüestió. Miri, els vàrem acceptar i votar a favor
majoritàriament aquesta proposició som nosaltres, que duim un
mes de retard, però que la durem, que estam encantats de saber
que vostès pensen el mateix, que estam molt preocupats, que
normalment l’esquerra sol reivindicar que és més participativa
que el Govern de centre dreta, però en quatre anys ho tenien
fàcil i no feren ni una coma. L’única cosa que hi ha a la
conselleria és l’inici d’un ordre d’un director general de
Planificació, un tal Rafael Bosch, a finals de la legislatura 2003-
2007 per crear una mesa de diàleg amb l’anterior presidenta de
la COAPA. No ho vàrem poder fer, ho farem ara, ho farem. 

El retard, li dic la veritat, ha estat tres mesos, quatre mesos,
que ens hem hagut de concentrar molt a posar en marxa un curs
amb una situació molt complicada i al mateix temps explicar
també als pares i a les mares per què no podíem arribar a un
pacte educatiu, perquè també estan a la mesa per un pacte
educatiu, perquè ens han comunicat que volen que intentem
arribar-hi. Però és més, hi ha dos models per constituir-ho que
poden derivar, com vostè ha dit i li agraesc el reconeixement,
del Decret 2003 que vàrem tenir el gust d’aprovar el novembre
de 2003. Un que seria molt ràpid, com ha fet el Govern
d’Astúries, una resolució amb una proposta, però els Serveis
Jurídics de la conselleria aconsellen el desenvolupament d’una
ordre, una ordre senzilla, que a mi m’hagués agradat més,
m’explic, que fos en forma de consell assessor, tal com el
consell assessor del calendari escolar, un òrgan que també va
molt bé i que també es va crear el temps en el qual un servidor
era director general de Planificació perquè creu en el paper del
consell assessor de pares i mares en l’elaboració del calendari.

Però donant-li voltes a l’assumpte pot parèixer si el consell
assessor és allò que és un consell que es posa un poc devora
l’administració. No es pensa fer en aquest sentit, com hi ha un
consell escolar. Una figura seria com l’ordre de consell assessor
i l’altra la possibilitat de crear-la com l’han creada a València,
a Navarra o a Astúries o al mateix ministeri. La manera més
ràpida seria en forma de resolució, jo crec que no té el pes
suficient, però tampoc no importa a nivell de decret. Si hi ha un
decret que regula les competències, les atribucions, la
participació de les associacions, les federacions i les
confederacions de pares i mares el que treurem ben prest és un
esborrany d’ordre que regula la creació, si vostès volen tant com
diuen en aquest parlament, per seguir estrictament allò que es va
aprovar d’una mesa de diàleg permanent. En aquesta mesa,
evidentment, estarà representat tothom, proporcionalment, a la
representativitat de confederacions i federacions.

Per cert, aprofit per dir-li que també és un poc difícil arribar
a aclarir-ho, i hem hagut de fer-ho ara quan hem reestructurat el
consell escolar, i li pos una dada, en el registre de la conselleria,
a data 15 d’octubre de 2012, hi ha registrades 381 associacions
de pares i mares, però d’aquestes 381, n'hi ha que no hi són
incloses correctament. De les 381 censades en aquest registre,
és a dir, que tenen algun problema encara amb els seus estatuts,
les mateixes confederacions en reconeixen 338 i a la conselleria,
d’aquestes 338 que figuren, 38 tampoc no estan censades. O
sigui, que ens hem trobat un bon desgavell per tenir clar quantes
associacions hi ha que estan en actiu, amb els estatuts aprovats
i pertanyent a una única confederació, perquè també ens n'hem
trobat un grapat que pertanyen a dues confederacions. Li dic que
estam en procés de depurar aquest registre de manera de fer el
més objectivament possible, de manera que ho certifiquin fins
i tot els secretaris dels respectius ajuntaments i els secretaris de
cada una de les APIMA la pertinença a una o a una altra
associació o confederació. Dit això, estic segur que tendrem un
òrgan de participació. Li ho repetesc, l’ordre no és molt
complicada. Les ordres que hi ha, si vostès miren els models a
la majoria de les comunitats autònomes que ho tenen regulat,
són ordres que vinculen una mesa de diàleg, que no és
exactament una mesa de negociació sindical i no és una mesa,
per exemple, de -com li ho diria?-, una mesa d’adjudicació de
concerts on hi ha patronals i sindicats, per a mi hauria de ser una
espècie de consell assessor, però si li deim mesa, mesa de diàleg
és mesa de diàleg i en aquest sentit vol dir que ha de conèixer
tot allò que fa referència estrictament a l’àmbit educatiu, i per
extensió seria tota la normativa, tota la temàtica i tots els ajusts
que s’hagin de produir i totes les prioritats. I li avanç que
realment abans de finals d’any, pràcticament en setmanes,
vostès tendran l’esborrany que m’hagués agradat tenir abans
que es complís estrictament el termini, però que entendran, en
qualsevol cas, en menys de vuit mesos un esborrany, vostès si
ho volen consultar i tots els membres de la comunitat educativa,
com a tramitació lògica d’un ordre. Sincerament, ens podríem
haver trobat aquesta feina feta, no la hi hem trobada i una
vegada més la durem endavant.   
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Li repetesc més coses respecte de les intervencions que hi ha
hagut. Les ordres que regularan les convocatòries de menjadors
i de transports estan en marxa, amb moltes dificultats, li ho
reconec, però també hem fet les modificacions de crèdit
corresponents per poder-les treure endavant, amb molta,
moltíssima dificultat i sortiran ben prest. 

Tot allò referit als ajustaments ja ho hem explicat aquí per
activa i per passiva. Tot allò que són subvencions a les AMIPA,
tot allò que són reestructuracions del pressupost, si vostè vol
dir-li ajusts, són en un únic sentit, prioritzar allò que tenim. Per
tant, més tenguéssim, més posaríem a disposició de les
confederacions. Vull manifestar el seu punt de vista, que sempre
han posat a totes les reunions independentment del
posicionament respecte de qualsevol mesura que hem pres, de
continuar el diàleg, d’intentar arribar a una proposta senzilla,
però una proposta de pacte educatiu i social, confederacions de
pares i mares, membres d’equips directius i membres de
patronal concertades; també en aquest fòrum es posarà de
manifest allò amb què estam d’acord o no estam d’acord
respecte d’allò que volem presentar. No és, i també ho vull dir,
cap mesa que vagi en contra de res, perquè també a vegades hi
ha hagut unes certes reticències d’algunes persones de si
aquestes meses de diàleg podrien ocupar l’espai que ocuparien
altres fòrums, en absolut, és una mesa de participació i estam
segurs, com li repetesc, que en les pròximes setmanes tendran
complida informació de l’esborrany que els proposam.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Conseller, pels seus
aclariments. Abans de res, agrair-li que, efectivament, aquesta
ordre, aquest nou document estigui en marxa i que sigui una
realitat l’esborrany, encara que sigui l’esborrany, en poques
setmanes.

Però jo sí que vull aprofitar per insistir-li el que hi ha rere
aquesta ordre, que és el valor, posar en valor el diàleg, en aquest
cas, entre una part dels agents de la comunitat educativa i
l’administració. Vostè deia en el començament que aprofitava,
havia aprofitat la intervenció per fer aquella acusació
d’impagaments, d’ajudes o de subvencions o d’aportacions de
l’administració a les associacions de pares o altres retardades o
retirades, però, Sr. Conseller, és que aquesta és la realitat i
aquesta és la realitat que precisament més preocupa a les
associacions de pares i de mares i aquesta realitat és la que ha
fet que aquestes associacions reclamessin constantment,
reiteradament contactes, reunions amb l’administració. Per tant,
és lògic que hi faci referència, és lògic que sigui la nostra
preocupació perquè és la preocupació dels pares.

Em deia també que durant aquest any, durant aquest període
s’han reunit prou vegades o tantes vegades o fins i tot més que
durant el període anterior. Jo el voldria situar dins el context que
estam, i el context l'exposava molt clarament la proposició que
va aprovar aquest parlament, el context actual és diferent de
qualsevol altre, possiblement ara un mes sigui menys. En aquest
moment que les associacions de pares puguin conèixer amb
anticipació, amb temps, quina serà l’actuació del Govern en
projectes, en serveis, en programes, com el dels menjadors
escolars, com el de l’escola matinera, com el de les activitats
extraescolars, com el del transport, ... és normal, és lògic. Per
tant, demanar més diàleg, més contacte, més comunicació jo
crec que hauria d’entrar dins el normal.

Feia referència també, Sr. Conseller, a un aspecte que jo crec
important, i jo també el vull comentar, i és que efectivament la
mesa per aquest diàleg permanent no va en contra de res, tot el
contrari. El nostre grup ja va expressar clarament que avui tenim
instruments a favor del diàleg entre l’escola i la família prou
vàlids, no, els més vàlids que en aquest moment podem
disposar, que són els consells escolars, que són els consells
escolars de centre, els de municipi, els d’illa i lògicament el de
la comunitat autònoma perquè allà hi ha pares, efectivament,
perquè allà hi ha alumnes, perquè allà hi ha els sindicats, perquè
allà hi ha també les administracions, etc. També he de dir que
en aquest sentit ens sorprèn que el Consell Escolar de les Illes
Balears es modifiqués canviant la composició i que les entitats
que representen a la comunitat educativa perdessin pes.

En aquest sentit crec que també és molt important insistir en
un altre aspecte, el diàleg només serà possible, real, si hi ha un
clima adequat per a aquest diàleg. Jo crec que a la conselleria li
toca, li correspon fer l’esforç per generar aquest clima. Vostès
podran dir que el nostre grup, que l’altre grup que ..., el que
vulguin, que propicien o que diuen coses que a vostès  no els
agraden, però la realitat és que hi ha coses que d’un conseller
d’Educació a mi no m’agradaria haver-les de tornar a escoltar.
No m’hagués agradat mai escoltar-les. Em quedarà per a la
memòria, per a la història això que hi ha algun professor que
posa un punt als que van a una manifestació. 

La veritat és que m’escarrufa i m’indigna, no perquè no hi
hagi persones que actuen contra qualsevol sentit de la
responsabilitat i de l’ètica professional, perquè segur que n'hi
deu haver, en totes les bones famílies, per desgràcia, hi ha algú
que actua d’aquesta forma, però, Sr. Conseller, aquests, aquests
no són de la família i parlar en genèric, perdó, que el conseller
parli malament en genèric del seu principal capital en la gestió
de l’educació, que és el professorat, que són els mestres, no és
acceptable, no és contribuir al clima de confiança i de diàleg
entre els diferents agents, entre els diferents responsables en la
nostra comunitat educativa; perquè sense dir-ho, encara que
vostè em digui que no ho ha dit, sense fer-ho els desprestigia a
tots, els desautoritza a tots. Per molt que em digui que no ho
diu, parlar en genèric, miri, vostè té instruments vàlids per
expedientar i per obrir expedients informatius, sancionadors, si
té indicis que açò és així, i punt, açò és el seu instrument, però
no declaracions que l’únic que fan, sí, que el que fan és
desautoritzar, que és desprestigiar, desanimar un sector que avui
necessita precisament, absolutament, tot el contrari.
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Recursos és cert que n’hi ha menys, però també és cert que,
i es deia abans, fer política, gestionar és prioritzar, i jo li he de
dir que li he de posar alguns exemples d’aquesta actuació, que
vostè em pot dir si efectivament respon a les prioritats d’aquest
govern: 120.000 euros anuals per a Mallorca Pres, SL, per al
Servei de captació i generació de notícies del Govern, açò era
un servei prioritari? Recuperarem els més de 600.000 euros del
curs 2004, 2005, 2006, destinats a educació a una entitat, a AFA
Educació, per als programes de suport a les famílies? No n’hem
sabut res més d’aquells 600.000 euros, i eren destinats a
educació, són d’educació, educació encara espera que tenguin
alguna resposta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, li preg que vagi acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Els 270.000 euros que els implicats en l’Agència Balear de
Notícies encara no han retornat, ens anirien molt bé, jo cada dia
mir a veure si ingressen a la hisenda de la nostra comunitat i no
hi ha manera.

Prioritzar sí, però, Sr. Conseller, mirant partides a un li costa
veure quines són les prioritats d’aquest govern. I no tengui cap
dubte, consider que educació és, toca, ha de ser una prioritat
d’aquesta comunitat, ens hi va, sense cap dubte, el futur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies. Miri, faré un reconeixement explícit,
explícit, el conseller va dir, assegut en aquesta, o dret, millor dit,
que tenia coneixement no oficial, perquè en la qual cosa no
havia fet cap tipus d’investigació, que li havien dit que algun
professor feia això, algun. Com un altre, que sí tenc la foto, treia
els infants el temps del pati, a primària, per parlar-los de les
retallades, sempre fregant el límit de la llibertat de càtedra, de
la llibertat d’explicar el currículum, d’influir políticament o
personalment sobre infants. Aquesta l’hàbil frontera que, de
vegades algú, en la meva opinió, d’un i d’un altre costat polític
traspassa, no és el general, la majoria de companys de tots els
que som docents d’aquí dins i fora d’aquí fan una extraordinària
feina cada dia, ho repetesc, cada dia.

Que ni ha qualcun que crec que, abans i ara, a totes les
feines segurament no fa allò que li pertoca en determinades
opinions o en alguna manifestació, desgraciadament passa a
totes les feines, no només a la nostra, i els mecanismes per
corregir-ho són aquí.

Per tant, no intenti anar ..., bé, vostè farà allò que trobi, però
no intenti dir que aquest conseller no fa un reconeixement
explícit perquè molta gent que em coneix sap que cada dia dic
que els equips directius a les escoles, les APIMA i els pares i
mares, cada dia fan, feim un esforç per, com se sol dir, obrir el
portal cada matí. Ho repetesc, gràcies, gràcies a la feina que fan,
i més en els temps que corren, esper que consti en acta d’aquest
parlament; però qualcú que crec que no ho fa, que ha vessat
opinions polítiques, que ha repartit en temps de classe
camisetes, que ha fet alguns enregistraments que vulneren el
límit de l’opinió política o que ha explicat a infants menors de
d’edat segons quines qüestions difícils de comprendre, li dic que
crec que no és ni el lloc, ni la situació, ni el fòrum l’escola, i
vostè sap perfectament de què parl; i podem parlar de mitja
dotzena de persones de les quasi 15.000 que es dediquen al fet
educatiu. Per tant, no mesclem el que dic amb el que vull dir,
clarament.

A aquests, a tots els que he tengut algun tipus de prova la
qual em dugui a posar a l’informe d’inspecció per veure si hem
d’obrir diligències prèvies, ho feim. I vostè sap ben bé de què
parl quan li vaig fer aquesta referència.

Dit això, perquè quedi ben clar, no és precisament un fet
genèric, el fet genèric és l’agraïment, el fet genèric és
l’agraïment, i també als pares i mares. Lògicament, en aquest
fòrum, que és el que ens ocupava, però al cap i a la fi hem parlat
de moltes coses més, es tractarà d’explicar tot això que hem de
dur endavant, com per exemple una llei que parli de convivència
escolar i una llei que parli d’autoritat de professorat,
independentment d’allò que digui una futura modificació de llei
orgànica.

El Partit Popular creurà, els ho he repetit mil vegades, vostès
pensaran que sap més o manco, que té un model educatiu més
o manco bo o tan bo com el seu, però possiblement en aquesta
cambra, fins que vostès tornin governar, i permeti’m la broma,
esperem que sigui d’aquí a una temporada llarga, aquí
s’aprovarà enguany una llei. A la passada legislatura del Partit
Popular se n’aprovà una altra, però les úniques lleis educatives
que s’han aprovat en el Parlament de les Illes Balears han estat
el temps en què el Partit Popular ha governat: una, la Llei
d’educació i formació de persones adultes, 2003-2007, una. Tot
d’una que preparem en aquest trimestre la presentació de la llei
que reguli la convivència i l’autoritat del professorat,
possiblement dues, si vostès, senyors diputats, així ho aproven.
I possiblement alguna més.

Per tant, que creim en les lleis, que creim en el suport a la
figura del professorat, que creim en el model de convivència,
que creim en les famílies, que creim en la formació, que creim
que gestionam tot el bé que sabem i més el que hem trobat, que
creim que podem salvar aquesta comunitat d’un desastre
financer i que creim que també l’escola la podem salvar, li
assegur que n’estic convençut, sinó no seria aquí.

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 16 d'octubre del 2012 2335

 

(Alguns aplaudiments)

V. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 6006/11, presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, de
derogació de la Llei 9/2010, de 27 de juliol, a fi de protegir
la zona de Son Bosch a S'Albufera de Mallorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 6006/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, de derogació de la
Llei 9/2010, de 27 de juliol, a fi de protegir la zona de Son Bosc
a S’Albufera de Mallorca.

Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
La setmana passada el Govern acudia a una mesa de treball a
BrusselAles sobre turisme sostenible, i jo crec que seria positiu,
molts ens n’alegraríem que les Illes Balears ens féssim un nom
dins aquest turisme sostenible. Però hem de convenir que d’ençà
que ha tornat el PP al Govern el nom de Mallorca es torna
enfangar amb polèmiques bordes, i ara no parl de corrupció,
justament la corrupció que surt aquests dies pels diaris torna ser
de la legislatura del Partit Popular, maldament les referències
del Sr. Bauzá, sinó que em referia a l’hotel de Sa Ràpita, de més
urbanitzacions en el litoral i a la Serra, de camps de golf, de
parcs temàtics; avui hem parlat de la importació de fems de
Pescara. La Sra. Mascaró, els deia, els deixava clar el que
pensaven els tècnics i la Conselleria de Medi Ambient de la Llei
insostenible de turisme, etc.

Un rosari d’amenaces ambientals on les zones humides el
viuen en primera línia de foc, no només Son Bosc, també Ses
Fontanelles, també l’Ullal, també Ses Feixes, una obsessió que
els ha duit a paralitzar de manera grollera el Pla hidrològic de
les Illes Balears, amb incompliment flagrant de la Directiva de
l’aigua.

I tanmateix, fins i tot amb aquest panorama el cas de Son
Bosc i la llei que volem derogar avui té prou mèrits per ser en
el pòdium del rànquing de despropòsits, una llei feta a mida per
promoure un camp de golf sobre un espai protegit a S’Albufera
de Muro.

Certament, aquest parlament n’ha vist de tots colors a fi
d’encimentar els hem vist fer cucaveles autèntiques, però
reconeguem que de les dimensions d’una llei a mida per
urbanitzar terrenys protegits, va ja més enllà del debat entre
desenvolupistes i ecologistes, per anar a una altra dimensió.

Dic que és un espai protegit no només perquè la zona havia
format part del parc natural de S’Albufera, sinó perquè la llei
neix per evitar que s’hi pugui fer un PORN, un Pla d’ordenació
de recursos naturals, un pla de protecció que es redactava en
aquell moment. I dic que és protegida, perquè, de totes maneres,
a l’anterior legislatura el Govern va declarar bona part de la
finca com a zona d’especial protecció de les aus, ZEPA, una
protecció que avui és vigent i que té nivell europeu.

Per justificar l’injustificable la llei és plena de mentides i
mitges veritats, ja ho hem debatut en altres ocasions, tanmateix
que ho digui una llei i estigui publicat en els butlletins oficials
no ho fa més ver, només ho fa més lamentable. Ha hagut de
venir una missió internacional per dir-nos que anulAléssim
aquesta llei i així i tot vostès s’hi resisteixen, contumaços. Què
miren de trobar un camí? Creuen que desatendre les
recomanacions d’una organització internacional de RAMSAR
contribueix gens a dar credibilitat a la nostra aposta per un
turisme sostenible? No, és evident que no, just el contrari. Per
tant, la pregunta és una altra: això els importa?

Quan parl de la missió internacional, com vostès saben, em
referesc al Conveni RAMSAR, el qual vetlla pel compliment de
la convenció sobre zones humides d’importància internacional
especialment com a hàbitat d’aus aquàtiques, un tractat a favor
de la conservació i ús racional de les zones humides que es va
signar l’any 1971 i que té un abast pràcticament universal,
perquè hi ha 160 estats que en formen membres. Espanya n’és
part des de fa trenta anys i S’Albufera n’és un dels llocs
inclosos d’antuvi.

Idò bé, la convenció, quan va rebre denúncies sobre la
construcció d’un camp de golf a S’Albufera, va enviar una
missió d’assessorament. Aquesta missió va emetre un informe
contundent de recomanacions, el novembre del 2010, en el qual
conclou que el projecte de camp de golf és incompatible amb la
preservació de la zona humida, així de senzill: és incompatible.
La missió assumeix que els informes tècnics que afirmen que la
zona de Son Bosc és part integral de l’ecosistema de
S’Albufera, talment ho diu, explícit, part integral de
l’ecosistema de S’Albufera; i vostès saben que S’Albufera és
parc natural, és ZEPA, és LIC i és Espai Natura 2000. Per això,
RAMSAR recomana obertament recuperar la delimitació del
parc natural de l’any 2003, fa les recomanacions 3, al 7 i a l’1;
dóna suport al Pla d’ordenació de recursos naturals que el
Govern havia aprovat inicialment el febrer del 2010.

No sé si m’explic bé, la missió internacional de RAMSAR
dóna suport al PORN que la llei que avui volem derogar va
intentar vetar que s’aprovàs definitivament, bé, ho va prohibir.
I és un suport clar, inequívoc, el llegesc de la recomanació, ni
tan sols ho traduiré: “El PORN modificado debería, por lo
tanto, incluir la zona de Son Bosc, específicamente excluida del
PORN actual por la Ley 9/2010, de 27 de julio. Para ese fin se
debería proceder a la inmediata derogación de dicha ley.”
Para ese fin, se debería proceder a la inmediata derogación de
dicha ley, vet aquí el que avui els proposam. Bé, només
fallarem, com a mínim, amb la inmediata derogación, perquè
l’informe ja té dos anys.
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I vostès què faran? Continuaran desafiant RAMSAR? La
missió també dóna suport explícit a l’ampliació de la ZEPA,
que s’havia iniciat pel Consell de Govern dia 9 de juliol del
2010 i que, afortunadament, en compliment d’aquesta
recomanació i desobeint les amenaces del Partit Popular, el
Govern va aprovar, definitivament, a principi del 2011. I hi
reparin, el Govern aprova una ZEPA però no pot seguir
tramitant un PORN perquè té una llei que li prohibeix. Idò
RAMSAR no només vol el PORN i la declaració de ZEPA i la
declaració de parc natural, també ens insta que declarem l’espai
Lloc d’interès comunitari, LIC, recomanació 9 de l’informe.

La missió RAMSAR justifica l’exigència de la derogació de
la llei que tractam, no només amb motius ambientals, també
amb motius jurídics: fa cita de la Directiva d’hàbitats, els
articles 6.1 i 6.2 concretament; i de la llei bàsica estatal, la
42/2007, que és el seu desplegament, de dia 13 de desembre, de
patrimoni natural i de la biodiversitat, i més àmpliament fa
referència al principi de precaució que regeix en matèria
ambiental, d’acord amb els criteris àmpliament admesos a la
comunitat internacional com a mínim a partir de la cimera de
Río.

L’escrit, com deia, és que és contundent, sense ambigüitats.
Idò saben que és una de les coses més rocambolesques encara
de tot plegat? Que la llei de Son Bosc diu que el secretariat de
RAMSAR està d’acord amb el projecte de golf, la llei diu que
RAMSAR està d’acord, ho diu a l’exposició de motius i es
queda tan ample; és una mentida tan flagrant, tan fàcil de
contrastar que un no sap si agafar-s’ho amb hilaritat o amb
indignació. RAMSAR ens demana, amb un escrit oficial, que
deroguem una llei, que en el seu text té l’atreviment de dir que
compta amb el suport de RAMSAR.

Els components de la missió internacional, quan els ho
explicàvem, és que no se’n sabien avenir; és que és de jutjat de
guàrdia, no sé quin nom donar-li perquè no té nom, és que no té
nom. I no és l’única mentida de la llei ni a prop fer-s’hi, n’hi ha
tantes o més que a la declaració d’activitats del president.

No em resistesc a llegir-ne un paràgraf de l’exposició de
motius, diu que “es considera necessària la declaració d’interès
autonòmic en aplicació del principi constitucional de la
seguretat jurídica”, -sempre la seguretat jurídica per justificar
urbanitzacions- “i per sostreure el tema del debat tendenciós i
apriorístic” -això diu la llei-, diu: “un debat tendenciós i
apriorístic dejectant explícitament els seus opositors”. I seguesc,
perquè crec que és el bessó: “atès que resulta manifestament
impossible l’existència de qualsevol element que requereix
d’una protecció excepcional”. La llei diu que és manifestament
impossible que hi hagi qualsevol element que requereixi una
protecció.

Parlam, ho torn recordar, d’un espai que el Govern, atenent
demandes de la comunitat científica internacional i seguint
informes tècnics, havia declarat parc natural, amb majúscules,
el de S’Albufera, que avui és ZEPA. Però aquesta llei, sense
encomanar-se ni a Déu ni al dimoni, recordin que és del Grup
Parlamentari Popular, contra el Govern, entima que és
manifestament impossible que Son Bosc tengui cap valor.

Ja en el debat de la llei, no ho vull repetir molt, anomenàrem
nombroses autoritats científiques, persones i entitats en la
defensa de la protecció de Son Bosc, universitats, estudiosos,
entitats científiques que vostès acusen o acusen a la llei ara ja de
crear debats apriorístics i tendenciosos. És el cas del TAIB
Imedea, que ha fet un treball durant anys sobre aquest espai, que
conclou que “els nostres estudis suggereixen que potser Son
Bosc és el lloc amb major biodiversitat de Mallorca”, el lloc
amb major biodiversitat de Mallorca, ho diu l’Imedea.

Però la llei diu que és manifestament impossible que hi hagi
cap element d’interès. No els fa ni una mica de vergonya tractar
així l’Imedea? O la SEO/BirdLaif o els estudis que solien ser
pauta per declarar totes les zones Natura 2000 a tota Europa; o
Planta Europea, o ADENA o Westlaw International, o la Unió
Mundial per a la Conservació de la Natura, el GOB, noms
prestigiosos d’un grapat d’universitats. I la llei en quins estudis
es basa per dir tot el contrari? Fa mal saber-ho perquè no
n’aportava cap.

Però per què el PP trobava que no tenia interès ecològic?
Molt clar, perquè hi havia un promotor que hi volia fer un camp
de golf, és així de senzill, no hi ha més. Això són els motius
científics del Partit Popular. Tothom ho sap i és profecia, per al
PP les escoles, les universitats adoctrinen -sobretot si són
catalanes, perquè si són catalanes és tremend, és tremend-, però
el PP pontifica i té la veritat inefable, el PP fa una proposició de
llei i diu el que val la pena i el que no val la pena.

Certament la llei replega, això és cert, un seguit d’informes
que diu que són favorables, tampoc en això és del tot sincera.
D’entrada diu que tots els informes sectorials són favorables, és
molt bo de fer trobar-ne un fotimer que no ho són, d’entrada el
del Servei d’Espècies Protegides de la pròpia conselleria; com
ho va dir la Junta Rectora del parc natural de S’Albufera, com
ho va dir el director del parc de S’Albufera, com han fet
informes i advertències desfavorables.

Pel que fa als informes jurídics, els informes tècnics
d’urbanisme municipal de Muro ja va ser desfavorable, però
com que l’Ajuntament de Muro volia més suport, en va demanar
un al consell i un al Govern d’assessorament local, els dos
informes d’assessorament local són desfavorables a la llicència.
Tres informes jurídics en contra. Però vostès creuen que això va
afectar el Partit Popular? Gens ni mica, gens ni mica, fins que
en va trobar un altre.

Però ja dic que la llei de tot això se’n riu. Què volen, si fins
i tot arriba a dir que RAMSAR hi està d’acord! I la Unió
Europea, també diu que la Unió Europea hi està d’acord; i el
sursuncorda que pot dir que hi està d’acord, però vostès saben
que és fals.

Avui pens que els terrenys estan protegits, la declaració de
ZEPA té validació europea i afortunadament no és a les mans
del Sr. Company i del Sr. Bauzá dir que no n’hi veuen cap
d’ocell ells, perquè si no perillaríem; però per si un cas i perquè
és absurd mantenir una llei com aquesta vigent, els volem
convèncer que el més net, el més assenyat és derogar-la. Facem
cas a la missió de RAMSAR, no podem tenir una llei que
prohibeix fer un PORN d’una zona que hauríem d’integrar en
un parc natural, quan els parcs naturals és obligat que tenguin
PORN, tot per quedar bé amb uns promotors que hi volen fer un
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camp de golf que no s’hi pot fer. Tot plegat no té ni cap ni peus.
I com a mostra del refinat i poc institucional diria jo sentit de
l’humor, ens diuen que la llei es justifica amb la seguretat
jurídica, si aquesta és la seguretat jurídica del Partit Popular,
francament poden aferrar-se els promotors amb aquests
valedors.

Vaig demanar al conseller què faria respecte l’escrit de
RAMSAR. Em va contestar molt respectuosament que tendria
molt present les recomanacions que feia el secretariat. Jo en
vaig estar content, d’això fa un any, fa un any. Però què ha fet
fins a dia d’avui? Ens pot explicar què ha fet? A nosaltres el que
ens consta és que el secretariat de RAMSAR va tornar enviar
una altra carta de preocupació, com també sabem que el PP va
votar en contra d’una proposició no de llei del nostre grup, que
instava el Govern a complir les recomanacions de RAMSAR, va
votar en contra de complir les recomanacions d’una missió
internacional que vetlla perquè Espanya compleixi un conveni
internacional que té signat. Fan comptes mantenir aquest
desafiament? A qui protegeixen?

Avui, senyors del Partit Popular, els donam l’oportunitat de
fer un gir real en favor de la sostenibilitat. Eliminin una llei
absurda que amenaça una de les finques amb més biodiversitat
de Mallorca. Compleixin les recomanacions de RAMSAR i
donin-nos l’oportunitat a tots, començant pel Govern, de poder
bravejar d’atendre requeriments internacionals en defensa del
medi ambient. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Intervencions de grups que estiguin a
favor d’aquesta proposició de llei? Per part del Grup Socialista
té la paraula el Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sr. Alorda,
aquests darrers mesos, aquests darrers anys s’estan produint
efectes de gran tensió en els límits dels espais naturals.
Nosaltres crèiem, jo creia, que a partir de l’aprovació de la Llei
d’espais naturals (LEN), ja fa 21 anys, l’any 91, hi havia un
consens bàsic en relació amb determinats temes i que els espais
naturals quedaven exclosos de la possibilitat de
desenvolupament urbanístic, de la possibilitat de la seva nova
delimitació, etc. Però la veritat és que veim com a Cala Blanca,
a Sa Ràpita, a Canyamel, a Son Bosc hi ha tensions, hi ha
possibilitats, hi ha projectes, propostes, promocions que posen
en perill la delimitació que en el seu dia s’havia fet.

Son Bosc és una falca de 53 hectàrees dins S’Albufera, dins
el parc natural de S’Albufera. Delimita al nord per S'albufera,
pel sud també i només la seva part de llevant està enganxada al
sòl rústic. És una zona que, entre d’altres, està afectada per la
zona de servitud de protecció de la Llei de costes, de la Llei de
costes vigent, ja veurem de la que estan preparant. És una àrea
de protecció territorial de les Directrius d’Ordenació Territorial,
500 metres des de la delimitació del litoral, per tant, 500 metres
cap a dins afecten directament l’espai de Son Bosc. Aquestes
directrius són d’aplicació directa pels seus articles 4, 9 i 19 i per
tant, s’han de tenir necessàriament en compte. La missió
RAMSAR també detecta aquesta circumstància. I forma part de
l’ecosistema de S’Albufera lògicament, perquè així ho diu
RAMSAR, i jo crec que si una missió internacional d’aquest
tipus diu que l’espai de Son Bosc forma part d’un ecosistema,
difícilment des d’un punt de vista tècnic o científic es podrà
rebutjar aquesta afirmació. Però a més, va formar part dels
límits del parc natural de S’Albufera entre 2003 i 2004, nou
mesos, va ser intermitent. Aquí les qüestions territorials quasi
sempre són intermitents, hi ha efectes d’acció i després hi ha
efectes de reacció, de la reacció, dels reaccionaris, que
immediatament que es produeix una actuació per protegir, doncs
ja estudien la manera de reaccionar i moltes vegades, com és
aquest cas, ho aconsegueixen.

Els límits no són una qüestió banal, ni una qüestió neutral.
Quan es delimita el parc natural de S’Albufera es fa amb uns
criteris científics, però hi pot haver problemes. Per què aquest
espai de Son Bosc va quedar exclòs de la delimitació del parc
natural de S’Albufera? Jo no ho sé, tal vegada algú d'aquí ho sap
i em pot ilAlustrar, però sí sé d’altres exemples. Jo record una
batalla, vostès em diran que és de la prehistòria, però record Sa
Dragonera. Sa Dragonera va quedar exclosa dels límits de
protecció del Pla provincial del 73 i sí sé per què, sí que sé per
què, això es va explicar. I després d’una batalla important, dura
i molt massiva, es va aconseguir que se protegís completament
l’illa de Sa Dragonera, però els límits del Pla provincial
permetien que allà s’urbanitzàs. En definitiva, aquestes
possibilitats, aquestes delimitacions cada vegada que es pugui
s’han de sotmetre a criteris científics, a criteris de rigor, a
criteris com ha passat ara a Son Bosc, a criteris de la missió
RAMSAR.

La llei que es pretén derogar és una llei que en el seu títol
diu que és “per declarar d’interès autonòmic les inversions o el
projecte de Son Bosc”. D’interès autonòmic es declaren
inversions o es declaren projectes per escurçar la seva
tramitació, però en aquell cas només era la reacció del partit
polític del PP i UM davant la proposta del Consell de Govern
d’iniciar la redacció del PORN. No hi havia possibilitat de
tramitar coses noves perquè, en definitiva, la llicència ja estava
concedida. Per tant, l’interès autonòmic amagava un
posicionament que no tenia a veure realment amb la figura
d’interès autonòmic. Sí tenia a veure amb allò que diu la
disposició derogatòria de la Llei 9/2010. La disposició
derogatòria diu que es deroga l’acord del Consell de Govern de
dia 26 de febrer de 2010, pel qual s’iniciava el PORN de
S’Albufera. Aquesta era l’autèntica finalitat de la llei.



2338 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 16 d'octubre del 2012 

 

I, efectivament, a l’exposició de motius, però era el 2010,
era el 2010 i l’exposició de motius diu que la convenció
RAMSAR diu que l'aqüífer no es veurà afectat. I ho diu a
l’exposició de motius. Després, poc després ve la missió
RAMSAR, el marc número 68, ve aquí, estudia in situ l’entorn,
l’aqüífer i tot el que s'ha d’estudiar i fa un informe molt detallat
i, a més, s’entrevista amb una sèrie de personalitats del món
ambiental. Clar, és un tema important. Si realment vostès basen
la seva actuació legal, la seva actuació urbanística a un espai en
un organisme que es diu RAMSAR i a l’exposició de motius diu
“nosaltres ho feim perquè RAMSAR ens diu que ho podem fer”,
doncs ara lògicament haurien de votar a favor de la proposició
del PSM. Haurien de dir, efectivament, ara ens hem assabentat
que RAMSAR ens diu que això no es pot fer, que no es pot fer
el camp de golf i, per tant, nosaltres hem de ser coherents. Si no
haguessin dit res de RAMSAR, podríem dir que no ho saben i
tal, però vostès varen fiar el contingut de la llei en una afirmació
de RAMSAR i després ha resultat que RAMSAR diu tot el
contrari. Per tant, jo crec que estaria bé que reconeguessin
aquest fet i si se’n fien de RAMSAR, com pareixia que se’n
fiaven a la Llei 9/2010, si se'n fien, facin cas de la proposició,
votin-la favorablement, que es derogui la llei i tots tan contents.

RAMSAR a les seves resolucions diu que la cartografia
hidrogeològica que va fer la Direcció General de Recursos
Hídrics, que és una de les qüestions sobre la qual s’ha fet
especial esment per aprovar el camp de golf, en el plànol
d’isopeces es veu clarament que les direccions de fluxos hídrics
subterranis van de Son Bosc al parc natural de S’Albufera, que
entre altres coses, a més de ser parc natural i totes les altres
coses que ha dit el Sr. Alorda, a més és lloc RAMSAR. I es
produeixen alteracions del règim hídric, pujada del nivell
freàtic, alteració dels paràmetres físics i químics de les aigües
subterrànies i, a més, a la depuradora que ha de donar
abastiment d'aigua a aquest camp de golf, a aquesta depuradora
no només no es que es faci un tractament terciari, que és
obligatori perquè es pugui regar, sinó que ni tan sols secundari.

Camp de golf. Bé, es justifica el camp de golf, sempre,
sempre, tots els camps de golf que hem vist com a oferta
desestacionalitzadora de l’oferta turística. I aquí es produeix un
efecte curiós. Sembla que els hotelers de la zona Nord de
Mallorca, de la zona de Muro, volen que es faci, de fet són els
promotors d’aquest camp de golf per desestacionalitzar, això
diuen. Però a la vegada s’està produint un increment molt
important de visitants al parc natural de S’Albufera. Segons
dades de la conselleria, a S’Albufera l’any passat, només l'any
passat, la varen visitar 65.378 persones. Ja tenen un parc
temàtic, no en cerquin més, ni per Inca ni  enlloc, allà ja en
tenen un...

(Petit aldarull)

No creuen que des d’un punt de vista turístic i econòmic és
més rendible -perquè aquests són els termes que vostès entenen-
, és més rendible potenciar S’Albufera, treure-li el major profit
possible, que sigui un espai extraordinari, ampliar-la a la zona
de Son Bosc i no posar-li al costat, al costat no, a dins, un camp
de golf que per l’únic que interessa és com una oferta
complementària de determinats hotels?

A més, tal vegada ens podríem posar d’acord que és bo o és
necessari un camp de golf. Però, per què ha de ser aquí? Per què
justament ha de ser dins S’Albufera? Aquest per desgràcia és un
debat antic a S’Albufera, ja va passar amb Es Murterar. Per què
la central tèrmica que donava subministrament a Mallorca
s’havia de fer dins S’Albufera? Per què? No hi havia altre lloc?,
no hi havia un lloc millor?, justament allà. I ara tornam repetir
el mateix. El camp de golf justament s’ha de fer a una zona que
està afectada per la Llei de costes, és una APT de les Directrius
i sobretot és un parc natural, és S’Albufera, és un lloc
RAMSAR. Per tant, jo crec que és completament inadequat.

Jo faré referència a dues recomanacions de la missió
RAMSAR, la Mar que va venir a Mallorca i que després va fer
el seu secretariat les consideracions pertinents. Recomanació
número 10, principi de precaució, principi avalat per la
Declaració de Río, Cimera de la Terra de 1992. Què significa?,
significa que abans de fer una actuació d’aquest tipus, per
precaució, convé estudiar-s’ho molt bé i convé pensar en
alternatives. Aquest principi de precaució duria a RAMSAR, a
la Mar del 68, a desestimar la construcció del camp de golf de
Son Bosc, directament. 

Recomanació número 7. Consens, s’ha d’avançar a cercar
solucions i consensos -diu RAMSAR- que facin possible que la
zona de Son Bosc passi a formar part de nou del parc natural de
S’Albufera de Muro i s’integri en el corresponent lloc
RAMSAR. 

En el 91 va ser possible un consens de tots els grups polítics
de la cambra per establir unes delimitacions d’espais naturals.
Des d'aleshores fins ara hi ha hagut canvis polítics, s’ha
consolidat l’autonomia i per tant, som més madurs. També hi ha
una major sensibilitat ambiental entre la societat, entre la gent,
hi ha una major valoració del que significa la petjada ecològica
i hi ha una major conscienciació sobre el canvi climàtic. I també
hi ha canvis turístics, hi ha una major valoració dels espais
naturals i -com he dit- hi ha un turisme cada vegada més
interessat en la protecció i en la visita en els espais protegits.

Avui seria impossible -n'estic segur- urbanitzar Sa
Dragonera. I també crec que seria impossible plantificar una
central tèrmica al parc natural de S’Albufera. Per tant, jo crec
que avui ha de ser possible que entre tots deroguem aquella llei
i facem de la protecció de S’Albufera una bandera de tothom.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Carbonero. Intervencions dels grups
parlamentaris en torn en contra. Per part del Grup Popular té la
paraula la diputada Virtudes Marí.
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LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
el primer que hem de fer és centrar el debat i saber de què estam
parlant. La proposició de llei és molt clara, té un únic objecte,
que és derogar la Llei 9/2010, així ho diu. L’exposició de
motius d’aquesta proposició de llei es fonamenta en dos punts.
El primer, la inclusió del parc natural de S’Albufera d’Alcúdia
en la Xarxa Natura 2000 com a ZEPA i LIC i que forma part
dels llocs inclosos en la convecció de zones humides, Conveni
RAMSAR. I, en segon lloc, l’informe emès per la missió
d’assessorament RAMSAR de novembre de 2010 i que diu que
coincideix amb els informes tècnics que diuen que Son Bosc
forma part integral de S’Albufera, recomanant recuperar la
delimitació de 2003 i donar suport a la preparació del PORN i
a l’ampliació de la ZEPA, a més de proposar l’ampliació del
LIC. També demana aquesta missió la derogació immediata de
la Llei 9/2010. Diuen que per complir el Tractat RAMSAR i per
complir la Llei 42/2007 s’ha de derogar la llei que promou el
camp de golf que resulta incompatible en el PORN de
S’Albufera.

Aquest és el plantejament que vostès fan. El primer per tant
que hem d’avaluar és la virtualitat, els efectes que tendrà la
derogació d’aquesta llei. Idò bé, la resposta és clara, cap efecte
i per què? Primer perquè el golf de Son Bosc, deroguem o no
deroguem la llei, continuarà tenint llicència d’instalAlació i
llicència d’obres. I segon, perquè la zona humida de S’Albufera
que no és part del parc natural i que té valors ambientals es
troba avui inclosa dins la Xarxa Europea Natura 2000, bé com
a LIC -lloc d’importància comunitari- o bé com a ZEPA -zona
especial de protecció de les aus-, com és el cas de Son Bosc.

Vostès avui ens diuen que tornem a febrer de 2010 i que
ampliem l’àmbit del PORN. Ja els dic que no, i no ho deim per
caprici, ho deim perquè seguint les directrius europees d’evitar
superposar figueres de protecció, s’ha optat per mantenir-les
fora de l’espai natural protegit. I això no suposa desvincular en
dues gestions, molt al contrari. La conservació d’hàbitats i
espècies i les claus de gestió són comunes, tant del parc natural,
com de la Xarxa Natura. I així quedarà reflectit en el Pla de
gestió per a aquest indret que s’està elaborant per part de la
conselleria, seguint les pautes de la Comissió Europea.

Per tant, el golf de Son Bosc ja està inclòs en la Xarxa
Natura 2000 i com a tal, comptarà amb un pla de gestió dirigit
específicament a la conservació de les espècies que varen donar
lloc a la seva designació i importància ambiental que ha estat
favorable segons la Llei 42/2007. Una zona de la Xarxa Natura
té una funció principal, conservar els valors que varen donar
lloc a la seva designació, i això es farà amb el seu corresponent
pla de gestió.

Això no era així quan va venir RAMSAR, per tant tenim un
fet nou molt important, el 30 de maig de l’any 2012, fa molt
poc, s’envia per part del Ministeri de Medi Ambient, perquè
sigui inclòs en els registres oportuns, aquesta declaració de Son
Bosc com a ZEPA, a la vegada que s’inclou a la base de dades
del ministeri.

Per tant, quines conseqüències té aquesta declaració sobre el
golf de Son Bosc? Que un lloc formi part de la Xarxa Natura
2000 significa l’obligació de les autoritats d’assegurar-se, abans
d’autoritzar una activitat proposada, que no posarà en risc l’estat
de conservació favorable de l’indret, els objectius de
conservació i la coherència de la pròpia xarxa. Tot aquest
procediment, amb supervisió europea; garantir que cap activitat
es pot desenvolupar sense una anàlisi acurada i sense tenir en
compte el principi de precaució.

Per tant, per què ens presenten avui aquesta proposició de
llei? Això, jo pens, i puc ser malpensada, que només té un
sentit: que el PSM pugui quedar bé davant el seu electorat, no
en té altra, el PSOE s’hi apunta també. Miri, el PSM va formar
part la legislatura passada del pacte de govern i per tant és
corresponsable de les autoritzacions donades pel Govern Antich
per a la construcció del camp de golf de Son Bosc.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Va ser el seu govern que el 24 de setembre del 2007,
Direcció General de Qualitat Ambiental, va autoritzar l’inici de
les obres del camp de golf. Va ser l’autorització del Servei de
Protecció de les Espècies de 13 de desembre del mateix any,
que va autoritzar també el golf. Va ser la mateixa conselleria qui
va imposar, per conservar l’orquídia comú, la redacció d’un pla
de conservació que preservàs un 19% de la finca, i la va aprovar
el dia 3 d’agost del 2009. Sense tot això, ni el 10 de febrer del
2008 s’hagués donat la llicència d’instalAlació, ni el 13 de març
del 2008 s’hagués donat la llicència d’obres. I jo entenc que
això no els agrada.

Quan comencen els problemes? 27 de gener de l’any 2010,
la promotora paga l’aprofitament atípic i les taxes corresponents
i diu que començarà les obres. El mateix dia, el dia 27, i consta
a les hemeroteques, el president Antich fa unes declaracions
claríssimes i diu que el camp de golf no es pot suspendre ni
aturar, perquè tot està en regla. Idò què va passar després?
Mirin, doncs, que el dia 28 va sortir el GOB, i només els llegiré
el titular, i deia: “El GOB acusa a Antich -cometes- de no haber
movido ni un dedo para evitar la construcción del golf de Son
Bosc”.

(Remor de veus)

Clar, i una vegada més, el govern del pacte es desdiu, i un
mes després, el 23 de febrer del 2010, s’havia romput el pacte
amb UM pel camí, el mateix govern que havia dit que tot estava
en regla i que no es podia suspendre el golf, pren un acord de
suspensió de les obres del golf, motivant aquest amb l’inici de
la tramitació del PORN de S’Albufera, ampliant la seva
delimitació. Això podria tenir una base científica important,
però hi ha un fet que crida poderosament l’atenció i, a més, que
en fan esment moltes vegades, i jo quasi que m’avergonyiria
dir-ho, la base d’aquesta ampliació és la petició feta el 6 de
març del 2003 per part del director del parc, que considera, amb
un informe, que s’han d’incloure els terrenys de Son Bosc dins
el parc natural de S’Albufera. I un altre informe també del
director del parc, del 23 de febrer del 2010, una altra persona,
que diu el mateix. No m’he equivocat, he dit un informe de
l’any 2003 i un altre informe de l’any 2010, com a mínim crida
l’atenció que mentrestant no fessin res.
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La base per a aquesta ampliació és la petició feta, repetida,
del director; si realment era tan clar científicament que la finca
de Son Bosc havia de ser inclosa dins el parc natural de
S’Albufera, com és que el primer pacte de progrés, que va
governar del 1999 a maig del 2003, no ho va fer? Va esperar dos
mesos abans de les eleccions per incloure-ho, per iniciar els
tràmits, perquè vostès només inicien tràmits, no n’acaben ni un,
iniciar se’ls dóna bé, acabar, són com els mals estudiants.

Idò sí, però llavors, quan el segon pacte entra el 2007, i no
se’n recorden d’això, això que és tan clar, tan evident, que el
Partit Popular és un ignorant supí, jo reconec que probablement
sí que ho som, però hi ha molta gent que no ho és i per suposat
els funcionaris de la conselleria no ho són, fins que sorgeix
aquesta polèmica que el GOB diu el que diu del Sr. Antich
vostès no se’n recorden d’incloure aquests terrenys dins el
PORN. Van passar tres anys, sap que en tengueren de temps de
fer-ho! I mentrestant sap què feren? Donar totes les
autoritzacions que he dit abans i possibilitar que es donassin les
llicències d’obres.

Però, jo, per descomptat no pretenc, perquè no em consider
capacitada, fer de tècnica ambiental, ni molt manco crec que
sigui la funció d’un diputat, el que sí podem dir és que el govern
d’esquerres només va prendre mesures per protegir Son Bosc
quan s’atracaven les eleccions, primer del 2003 i llavors quan
s’havien de començar les obres i el GOB el va posar a baixar
d’un burro, i em perdonin l’expressió, però crec que tots ens
entenem. Abans d’això el que va fer és facilitar les llicències.

Però la suspensió de la zona a incloure en el PORN no es va
trobar suficient, el Sr. Alorda, amb data 23 de març, i amb l’estil
que el caracteritza, va denunciar en seu parlamentària que hi
havia uns moviments de terres; perquè clar, la inclusió del
PORN no afectava tots els terrenys, només una part; reacció, el
9 de juliol el Govern acorda d’iniciar l’ampliació de ZEPA, amb
els mateixos informes que havien servit per al PORN, i ho treu
a exposició pública. Evidentment, això suposa que enviam la
Guàrdia Civil i ho aturam tot, faltaria més!

Davant aquesta actuació erràtica i contrària a la mínima
seguretat jurídica, efectivament el Partit Popular du una
proposició de llei, la Llei 9/2010, i s’aprova en aquest
parlament. Va tenir algun efecte pràctic, aquesta llei
evidentment ni va suposar reprendre les obres, ni llavors ni ara,
ni que la posin ni que la llevin, cap de les dues coses, continua
aturat, fins que un tribunal digui el que hagi de dir.

Arribam a novembre del 2010, i la missió d’assessorament
RAMSAR que fa unes recomanacions a les quals després em
referiré. El 25 de febrer del 2011, s’aprova per Consell de
Govern l’ampliació de ZEPA i, per tant, com deia al principi, la
inclusió d’aquest espai dins la Xarxa Natura 2000.

Tota aquesta actuació, em perdonaran, i sense ànim
d’ofendre’ls, només té un nom: hipocresia política. Parlar, molt;
a l’hora de la veritat, res de res, res de res. Miri, una prova:
l’acord de ZEPA, sap quan el publicaren definitivament? L’11
de juny del 2011 o casualment devia ser una hora abans d’anar-
se’n del Govern: BOIB d’11 de juny del 2011, escoltin, i a qui
pretenen enganyar? Què volen que les indemnitzacions les
paguin els que venguin després? Ja hi estam avesats. Però és
igual, mirin, si la seva actuació no tengués efectes jurídics no
deixaria de ser un judici polític, una opinió personal i no tendria
més transcendència, però això no és així, afecta greument la
seguretat jurídica i per tant la nostra economia, i a una situació
de crisi és especialment greu. Perquè, a més a més, no és un
tema en el qual no s’hagin pronunciat els tribunals, el gener del
2003, primer Jutjat Contenciós i llavors, el 2004, el Tribunal
Superior de Justícia, va imposar al CIM, a la Comissió Insular
d’Urbanisme del Consell de Mallorca, la declaració d’interès
general. L’any 2006 es va haver de donar la declaració d’interès
general. El PSOE, el 2008, el recurs que havia posat contra
aquest interès general el va perdre: sentència del Tribunal
Superior de Justícia del 2008. El 2009, el GOB i el PSM, contra
la llicència d’obres, varen tornar perdre. El mateix Defensor del
Poble, el 2009, els va dir que la seva denúncia no tenia res a fer.

Però finalment, el 24 d’octubre del 2011, és a dir, després de
la Llei 9/2010 i després de RAMSAR, dicta el Tribunal
Superior de Justícia una sentència que és bona del tot, perquè la
conclusió no pot ser més clara, i és que diu que s’acompleix, i
repeteix, després de la Llei 9/2010 i després de les
recomanacions, que s’acompleix la llei, ho diu taxativament.
Que no els agrada el que diuen els tribunals? Mirin, jo què vol
que els digui! Però ho diuen.

Per tant, només podem acabar com hem començat, aquesta
proposició de llei no aporta res, no protegeix res, la fan de cara
a la galeria, per poder quedar bé; intenten obligar els seus
votants, fer oblidar, perdó, als seus votants la seva complicitat
amb una concessió d’una llicència per a la construcció del golf
de Son Bosc. I això és així. No hi volem jugar a això nosaltres,
el Govern i el grup parlamentari que li dóna suport, aposten pel
compliment de les lleis, per generar seguretat jurídica i no
incertesa, per afavorir la inversió tot garantint el compliment de
la llei. Avui no podem autoritzar i demà canviar d’opinió i
decidir que no, això genera indemnitzacions i ho saben, i per
això realment sols actuaren i actuen de cara a la galeria.

Mirin, el golf de Son Bosc avui haurà d’adaptar-se a la
inclusió de ZEPA; com a membre de la Xarxa Natura la Unió
Europea l’haurà d’autoritzar i, si acompleix la llei i les
prescripcions, es farà i, si no, no és farà. Però ja està bé de
convertir en un calvari qualsevol inversió que es vulgui fer en
aquesta comunitat autònoma, 12 anys per tramitar aquest
projecte! O sí o no, si ho tenien tan clar, no sé què han fet, han
governat vuit anys, la veritat és que no sé què feien!

Si volem sortir de la crisi la gent ha de saber a què atenir-se,
no podem canviar les regles del joc constantment, la seguretat
jurídica és bàsica per al nostre futur i la seguretat jurídica no és
incompatible amb la protecció del territori, al contrari, és la
garantia d’aquesta protecció.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Marí, vostès a les convencions
de turisme sostenible què hi van a contar acudits? Ho dic perquè
jo realment qued sorprès.

Vostè em reconeix els valors ambientals ara, crec que és una
cosa positiva; ho ha mesclat tot un poc, perquè amb tantes
mentides com ha dit és difícil que les contesti totes, però com a
mínim ha donat a entendre que accepta els valors de l’espai o
dels tècnics, ha reconegut que el director del parc havia demanat
la inclusió, que hi ha uns informes que l’avalen, tot el contrari
del que digueren l’any 2010. No fa res, jo ho celebr i ho
aplaudesc, i em mantendrà una llei que diu que no hi ha res que
valgui un gafet a Son Bosc? Això és seguretat jurídica, diu
vostè? Això és al que li diu compliment? Vostè vol compliment
de la llei, com vol acomplir una llei que diu que no val res una
ZEPA; que diu que els camps de golf és una iniciativa de
preservació mediambiental per optimitzar els recursos naturals
i la seva preservació; que diu que donarà coneixement científic,
i sobretot que diu que no hi ha res que valgui un gafet? Però la
mantenim vigent i la declaram ZEPA i vostè em reconeix que
és ZEPA.

Per cert, el Sr. Cardona ens va dir de tot en aquesta llei,
perquè des del nostre grup, des del Govern i des del grup
parlamentari, des del PSM i des del BLOC en aquell moment,
lluitàvem aferrissadament per protegir l’espai, i vostè ens diu
que no fèiem res. És que és mal de contestar els dos arguments!
Un dia ens diuen que movem tot quant podem perquè aquestes
intervencions no es facin damunt un parc natural, jo els ho
agraesc, hi pos la medalla, però l’altre dia ens diuen que no feim
res, que no feim res! Només perquè fa trenta anys, i li apunt al
Sr. Carbonero, que es demana que la finca de Son Bosc estigui
dins S’Albufera.

Si vostès miren la delimitació de S’Albufera veuran
clarament el que va passar l’any 88, perquè basta veure la llenca
que té la delimitació per entendre els interessos que hi va haver.
S’hi va incloure s’Oberta, que encara han pagat les
indemnitzacions l’altre dia del parc natural del 88, però no s’hi
va incloure Son Bosc; però s’ho mirin, es mirin els treballs del
GOB des del 76, els treballs d’ADENA des del 78, 79, quan es
demana, i sempre en el parc natural hi ha Son Bosc. Aposta el
primer pacte de govern inclou Son Bosc dins el parc natural,
l’aprova i forma part del parc natural. El que hi ha és un recurs
de l’Ajuntament de Muro, i el primer que fa el PP, tot d’una que
arriba al Govern, és que li dóna la raó a un recurs i, sense cap
informe ambiental de res, lleva el parc natural, lleva Son Bosc
del parc natural, sense encomanar-se a ningú, i allà ens ho
menjam. Perquè el primer govern progressista que hi ha a les
Illes Balears inclou Son Bosc dins el parc natural de S’Albufera.

I després ho tornam aprovar, però en aquell moment ja PP
i UM hi estan en contra i ho dificulten extraordinàriament. Per
cert, que (...) posa el plet, amb tot el respecte pel GOB i que no
hi faré evidentment cap mena de carrera, és el BLOC qui posa
el plet contra la sentència, Sra. Marí, crec que està molt poc
informada sobre tot el que ha passat a Son Bosc i sobre tota la
tramitació que hi ha hagut, i la ignorància és atrevida.

En tot cas, l’aprovació, jo hi estic d’acord que és ZEPA, no
tendrà cap efecte que hi hagi una llei que prohibeix fer un pla de
protecció quan la llei bàsica de l’Estat obliga a fer plans de
protecció dels espais protegits? Vostè troba que no. Que tenim
RAMSAR que ens demana que el lloc d’interès RAMSAR, que
és S’Albufera, s’hauria d’ampliar, vostè creu que no té cap
importància que no ho facem, que no acomplim ni parc natural,
que no l’incloguem en el LIC, que no facem el PORN de
delimitació que ens demana RAMSAR, perquè ha fet una
lectura molt diferent de la llei bàsica de l’Estat que fa vostè,
RAMSAR interpreta la Llei de patrimoni natural de l’Estat, que
és una translació de la Directiva d’hàbitats de la Unió Europea
de què sí que hi ha d’haver PORN, i t’ho diu obertament.

Bé, en tot cas, crec que, com a mínim, tenim aquest
avantatge que no qüestionen els valors ambientals de la llei.

Però no diguin més mentides, em torna a dir, per exemple,
em cita que el Servei d’Espècies Protegides hi va estar d’acord;
el Servei de Protecció d’Espècies Protegides va fer un informe
desfavorable en el camp de golf; diu que, no, és que l’informe
no només és desfavorable, diu que té el major índex de
biodiversitat de tota l’àrea de S’Albufera, diu que Son Bosc té
índexs de biodiversitat molt superior a la majoria de les zones
incloses dins el parc natural. Això diu l’informe del Servei de
Protecció d’Espècies, el qual després el Govern no atén i aprova
tanmateix aquesta ..., no l’atén i aprova el camp de golf, al qual,
per cert, no hi vàrem donar suport, hem posat plets i el tenim en
una situació que jo crec que és una mostra de com no s’han de
fer les coses amb seguretat jurídic.

(...) jurídica és que a una ZEPA no s’hi fa un camp de golf,
a un espai natural no s’hi fa un camp de golf, a un parc natural
no s’hi fa un camp de golf. Vostè i jo ens podem discutir sobre
un camp de golf, el de Sant Josep, que veig que és el darrer que
han tornat aturar, o que volen fer camps de golf arreu, bé, en
podem parlar, jo tenc un model turístic, urbanístic, territorial de
país que vostè no hi està d’acord; però damunt un parc natural
no s’hi fa un camp de golf. I com que vostè em reconeix els
espais ambientals i que ara no tendria perquè és ZEPA, no té
sentit mantenir aquesta llei, perquè és un escarni a l’Estat de
dret mantenir una llei que diu que no té cap valor ambiental una
zona d’especial protecció de les aus de la Unió Europea.
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Si això no ho volen veure, és ja caparrudesa, que no seré
capaç amb la meva trista i patètica oratòria, sense prou recursos,
per convèncer-los. Però realment, si obrissin un poquet els ulls
tot sols i sense la meva ajuda, segur que veurien que aquesta llei
és una vergonya per al nostre ordenament jurídic.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sr. Carbonero.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

I gràcies pel suport del Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, gràcies a vostè perquè
m’ha ilAlustrat d’un tema que no sabia i és el del 88, quan es va
delimitar l’espai natural, el parc natural de S’Albufera, doncs,
efectivament, jo havia vist la falca de Son Bosc, m’havia
semblat rar, m’havia recordat l’anècdota que he explicat, que no
és cap anècdota, és una realitat de Sa Dragonera i vostè ho ha
explicat molt bé, lògicament, és albufera, és parc natural, no és
una altra cosa.

Sovint establim la nostra relació amb el territori com si fos
un record, en aquest cas no ho feim, jo crec que els que som a
aquesta banda de l’hemicicle, no ho feim des de la nostàlgia, ho
feim des del coneixement, intentam que el coneixement que
s’ha aportat per molt diferents informes, però sobretot per
aquesta missió RAMSAR número 68, de 2010, es tenguin en
compte i es tenguin en compte per tal que després, una vegada
que les obres estiguin executades, no ens n'haguem de penedir.

Estic convençut que no és necessari un camp de golf a la
zona nord de Mallorca, però si fos necessari -ja ho he dit abans-
el que és segur és que no s’hauria de fer aquí, és segur. Crec en
la planificació i vostès, els del Partit Popular, ja ho he dit altres
vegades creuen més en les lleis, en les lleis urbanístiques,
encara que es diguin de turisme, siguin del que sigui, en les lleis
urbanístiques que en la planificació. No han fet res de
planificació, per què no planificam on es poden fer les coses i
on no es poden fer? No, a través de lleis. La 9/2010 torna ser
una llei a la carta per intentar planificar allò que no s’ha
planificat amb els instruments corresponents. Crec que s’hauria
de tornar al consens del 2001 i, amb els coneixements que tenim
ara, delimitar de bell nou els espais naturals per tal de complir
amb tot allò que ha aportat la comunitat científica.

Les directrius d’ordenació territorial que afecten aquesta
zona, a la protecció APT, com he dit, àrea de protecció
territorial, 6/99, ja tenen deu anys i aquestes figures de protecció
territorial, etc., s’haurien de revisar, s’haurien d’actualitzar i
incloure-hi aquelles recomanacions que fa RAMSAR de les
zones de preparc, és a dir que el límit no només sigui una retxa
que separi una zona protegida d’una altra on es pot fer quasi de
tot, sinó que hi hagi unes zones de matalàs que permetin que
realment els ecosistemes que estan protegits puguin funcionar
en la mesura que mereixen.

Diu la Sra. Marí que no podrem canviar les regles de joc,
doncs, miri, vostès les canvien constantment, ja ho he dit, no a
través de la planificació, però sí a través de lleis.

Un esment especial a la Llei 8/2012, de turisme, a la Llei
8/2012 es va incorporar com  han fet a altres lleis, ho estan fent
ara mateix, es va incorporar mitjançant una esmena, vostès
mateixos es varen esmenar, la disposició addicional 19, punts 1
i 2, que vénen a dir que als espais on s’autoritzi un camp de golf
i altres usos fins i tot lúdics, és a dir que alerta amb el parc
temàtic aquest que va passant per l'illa, d’una banda a l’altra i ja
ve d’altres bandes i és ben probable que vagi a altres bandes,
però alerta perquè aquí té la possibilitat d’incloure-hi un hotel
de cinc estrelles, de 450 places i de dues plantes, és a dir, amb
una gran extensió. 

Això, què és, Sra. Marí?, és un canvi de les regles de joc o
realment és una nova visió proteccionista i a més des de la
seguretat jurídica? És a dir, vostè creu que serà possible que els
promotors del camp de golf de Son Bosc que són promotors
turístics, puguin acollir-se, amb seguretat jurídica i per protecció
de tot, puguin acollir-se a aquesta disposició o creu que no, que
aquesta disposició està pensada per a altres coses, però aquí no
afecta? Jo crec que afecta i crec que és un perill que ens hauria
de dur a tots a moltíssima preocupació.

Jo qued amb aquesta preocupació i lògicament donarem
suport a la proposició de llei  del Partit Socialista de Mallorca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Carbonero. Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

M’ho acaben de confirmar, sap que en tenen de mala
consciència, no s’han pres ni la molèstia de justificar que el seu
govern autoritzàs que es poguessin iniciar les obres. Jo ja sé que
el Sr. Antich avui no és aquí, és per Madrid, però home!, va ser
el nostre president, però sobretot vostès seien en aquell govern,
nosaltres, no. 

(Remor de veus)

No els donaren opció? Un sempre té una opció que és
aixecar-se, per dignitat, però bé, la dignitat cadascú té la que
vol!

(Alguns aplaudiments)

És igual, no estic per donar-los lliçons ni de dignitat ni de
cap altra cosa, però mirin, jo sempre li ho dic, Sr. Alorda, vostè
com a numerero teatrero no té preu, i vostè pot venir aquí i dir
que dic mentides, miri, li he citat textualment tots els informes
que cita la sentència de l’any 2011, ni més ni manco, tots,
anteriors a l’autorització que vostès varen donar i, per tant, si
vostès donaren l’autorització, jo pens que és perquè eren
favorables, perquè si no..., si no la volien donar a més, és que...
escolti, aclareixi’s.
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A més, però, hi ha una cosa que és molt clara. Efectivament,
no fan res quan toca, és veritat. Mirin, allò seu... i a més, crec
que el subconscient ha traït el Sr. Carbonero perquè fa com els
mal jutges, primer decideixen quina serà la sentència i llavors
fan la justificació. Jo no vull que hi hagi el golf a Son Bosc, idò
m’he de buscar la manera perquè no hi hagi el golf de Son Bosc;
què té llicència?, és igual; la hi vaig donar fa un any, és igual,
ja ho arreglarem no passa res. Ho arreglarem, primer ampliarem
el PORN, llavors farem ZEPA, llavors vendran els de
RAMSAR i perdrem tots els plets, però és igual, ja ens
inventarem una altra cosa perquè de tota manera encara que els
haguem donat una llicència no l’acabarem fent.

Facin-s’ho mirar, eh?, crec que el mínim que s’ha de ser és
coherent i si vostès tenien clar que hi havia base científica  i ho
tenien clar ja des de 1999, vostè em diu fa trenta anys, no he
anat tan lluny jo!, que això era lo más de lo más,
ambientalment, jo li dic: no li discutiré aquesta qüestió, no és...
ni en tenc preparació ni és la meva funció, el que sí tenc clar és
que no obraren conforme a aquesta convicció tan profunda. No
només això, no només això, és que m’ha cridat moltíssim
l’atenció trobar que a la fitxa informativa de zones humides
RAMSAR de l’any 2006 de la conselleria, feta per funcionaris,
els funcionaris quan governam nosaltres i quan governen vostès
deuen voler el mateix, supòs, per tant, esper que no m’ho
discuteixi, però l’únic que parla de l’amenaça que suposa el golf
que ara és tremenda és una línia que diu “está prevista la
construcción de un campo de golf en los alrededores del
parque”, el mateix que diu que està previst un polígon
industrial, el mateix que diu que hi ha Es Murterar, etc. 

L’any 2006, la preocupació a la fitxa de RAMSAR era
aquesta, està per escrit, és un document oficial, què vol que li
digui?, que vostès no canvien les regles pel camí?, que no
canvien d’opinió?, que no van a salto de mata?, i és clar que hi
van, què no fan res, efectivament no fan res, sinó després de,
primer creen el problema i llavors busquen la solució. No, això
es fa a l’inrevés. Don la raó en una cosa al Sr. Carbonero,
planificar, però és que els únics que no planifiquen mai són
vostès, són els especialistes en les moratòries, en les
suspensions, en les normes cautelars, no han dictat ni una norma
positiva pràcticament! Les DOT les vàrem fer nosaltres, la
LECO la vàrem fer nosaltres i  totes les normes ambientals
bàsiques d’aquesta comunitat autònoma les ha fet el Partit
Popular i la LEN, també. Home!

(Alguns aplaudiments)

Mirin, turisme sostenible, tot, sap què no és sostenible? La
comunitat autònoma que ens han deixat, això no és sostenible.
Sap què no és sostenible? No fer cas del que els diuen una
vegada i una altra les sentències dels tribunals. Li llegeixo, per
exemple, la que li va dir el Tribunal Superior de Justícia referida
a la llicència, és que no ho deim nosaltres, a més el titular del
diari -i no és un diari justament que agradi molt al Partit
Popular- diu “El Tribunal Superior de Justicia (...) permitirá la
destrucción de Son Bosc”. El tribunal diu textualment: “La
concesión de la oferta de la licencia tiene puntos de apoyo
sustanciales” i es basa en dues coses sobretot, que no té oferta
complementària, no els agrada?, i jo què vol que li digui?, els
jutges a vegades no els fan cas, però és que n’hi ha més, n’hi ha
més, és que la del 2011 els diu, Llei 42/2007, no la interpreto jo,
la interpreta el tribunal, jo no li he donat la interpretació, li he

llegit textualment la sentència, ni més ni manco, ni més ni
manco.

(Remor de veus)

Mirin..., què vol dir que no hi ha una sentència?, una
sentència preciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears, núm. 790/2011, de 24 d’octubre de l’any 2011, què
passa?, què no és una sentència, això? No és una sentència això?
Cita tots els informes, eh? Jo baixaria el cap, li aniria millor si
el baixàs. Jo baixaria el cap.

Miri, passem a la convenció RAMSAR. La conselleria fa
totes les passes per complir les recomanacions perquè són
ZEPA, totes, totes. Vostès s’han encaparrotat amb el PORN, li
he llegit quin és el criteri de la Unió Europea, sap què passa?,
que vostès si els treuen dels noms, si els treuen dels noms, són
morts. Vostès o posen etiquetes o no tenen res a fer. Nosaltres
governam d’una altra manera i volem una cosa...

(Remor de veus)

...sí, sí, jo faria números de qui du més anys governant en
aquesta comunitat autònoma i la gent en qui confia i en qui no,
convendria que s’ho mirassin, però bé, és igual, aquí no és un
concurs de res, simplement és la voluntat de ser una comunitat
autònoma seriosa, que la gent ens cregui, que confiï en
nosaltres, inverteixi, que sàpiga que en funció que una cosa
m’agrada o no m’agrada no canvio les regles de joc després, la
planificació es fa abans.

I això permetrà, efectivament, un turisme sostenible i això
permetrà que tenguem una qualitat de vida millor i això
permetrà que les cues de l’atur disminueixin i això permetrà que
els nostres ciutadans visquin millor. Amb vostès, la
conseqüència sempre és la mateixa, atur, atur i més atur.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, passam a votar.
Votam.

23 vots a favor; 31, en contra; cap abstenció.
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Proposició no de llei RGE núm. 7830/12, presentada pels
grups parlamentaris Popular, Socialista i PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
creació d’una ponència al si de la Comissió de Turisme
d’estudi de la situació del transport aeri.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7830/12, presentada pels grups parlamentaris Popular, Socialista
i PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
creació d’una ponència al si de la Comissió de Turisme d’estudi
de la situació del transport aeri.

Intervendrà en primer lloc el Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Borràs.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, president. Avui és un dia transcendent, senyores
diputades i senyors diputats, important en el camí llarg i
complex de maldar a resoldre les deficiències del nostre sistema
de connectivitat aèria. 

D’entrada és transcendent perquè duim a aprovació una
proposta compartida, signada per tots els grups polítics
formalment constituïts. És transcendent per la nostra condició
essencial de comunitat formada per illes i que necessita d’unes
comunicacions eficients per poder créixer tots junts, juntes les
quatre illes, les quatre societats en la tasca de construcció
permanent d’un país, el nostre, que cerca els seus vincles en la
llengua comuna, en la història compartida i en la recuperació de
la prosperitat perduda.

És imprescindible disposar de les millors comunicacions
possibles entre les nostres illes i a l’abast econòmic i funcional
de tothom, visqui a l’illa que visqui. Hem d’avançar en la
superació de les desigualtats a l’hora d’accedir a l’educació i a
la salut, a la cultura i a l’esport. Hem de caminar cap a la
igualtat d’oportunitats, tot superant les barreres de la nostra
doble i triple insularitat i les nostres diferències demogràfiques,
també tan transcendents. 

Si sempre ho ha estat, ben necessari, més ho és ara quan la
crisi enterboleix la mirada que cerca l’horitzó i afebleix la
confiança a l’hora d’emprendre el camí, direm i coincidirem que
hem avançat, aquest mateix debat és un avanç. És un avanç
perquè si som capaços de treballar des de la serenitat, que no
hem de confondre amb la passivitat, i des de la voluntat de
coincidència veurem que som capaços d’afinar en els camins de
solució per les comunicacions de cadascuna de les nostres illes
i també dels respectius aeroports.

Direm que hem avançat perquè les nostres infraestructures
bàsiques de transport han millorat i s’ha obert una porta a la
participació en les decisions sobre el seu funcionament, però
queda molt de camí fins que els aeroports esdevenguin
instruments decisius per tal de competir amb altres destinacions
turístiques, en l’obertura de noves rutes, la captació de noves
companyies, la millora de les relacions preus, capacitats i
freqüències i sobretot generant noves oportunitats que capgirin
la tendència a l’escurçament de la temporada turística i obrin
possibilitats de comunicació i de negoci en hivern, de feina en
definitiva.

Direm que l’Estat fa un esforç gran, ingent el trobarà algú
potser, sense reparar les inversions ferroviàries peninsulars,
AVE de vol gallinàcia, direm que l’Estat fa un gran esforç per
compensar la nostra condició d’insularitat amb la bonificació
del 50% de les tarifes, unes tarifes massa vegades excessives
marcades per la rígida estacionalitat turística i les diferències
demogràfiques i per tant, de capacitat de demanda, d’estímul a
l’oferta tan significativa, les diferències entre Mallorca i les illes
de Menorca i Eivissa.

Hem de ser capaços d’avançar en l’eficiència en l’ús de
recursos destinats al descompte de resident, però sense oblidar
mai que no és altra cosa que l’aplicació pràctica, millorable
sense cap dubte ni un, d’un dret, no en cap cas d’una acusació
(...), d’un dret al qual no poden ni hem de voler renunciar.

La incertesa sobre el sistema de bonificacions per residència
generen inseguretat i desconfiança en una societat que se sent
amenaçada i incompresa en la seva diferència, sembrem idò la
certesa que treballarem per fer possible el millor ús dels
recursos públics i el millor ús serà sens dubte aquell que
garanteixi les comunicacions que necessitam i el preu just que
ens permeti accedir a les oportunitats que fomentin la nostra
prosperitat i el nostre benestar.

Hi ha moltes incerteses i algunes (...) també s’alimenten de
les notícies sobre la crítica situació de la indústria del transport
aeri, en la concentració empresarial de companyies, el
tancament per fallida d’altres i la destrucció d’ocupació de
manera directa i també de forma directa i subsidiària i és clar de
destrucció de connectivitat.

Hi ha algunes coses encaminades, com la declaració de
Menorca amb Madrid que millorarà sens dubte la precària
situació present, però que ilAlustra també per contrast la
necessitat peremptòria de resposta, parlam-ne de quina ha de ser
la resposta, de quina voldríem, no tanquem cap porta ni deixem
cap camí sense explorar, no ens capfiquem en una única
possible solució.

La declaració de Menorca amb Madrid ilAlustra per contrast
les dificultats d’encarar la connectivitat amb la península d’una
manera conjunta, global, la necessitat de solució que esperen
altres itineraris d’Eivissa i també de Menorca amb la península,
perquè el mercat per ell mateix és incapaç avui per avui de
resoldre les necessitats, que no desitjos, de viatge de ciutadanes
i ciutadans i també de la nostra indústria turística i, per tant, de
les nostres oportunitats de feina i potser fins i tot -parlem-ne- es
fa necessari trobar resposta al cas d’algun itinerari de Mallorca
ni que sigui com a marc legal, diguéssim preventiu.

Si som capaços de posar-nos d’acord al cap del camí com ho
hem estat per iniciar-lo, trobarem un ressò transcendent en la
nostra societat, tan defraudada per tants de desacords, tan
desitjosa de convergències polítiques a favor del benestar de tots
i del prestigi de la mateixa política, la gestió pública de l’interès
comú.
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Aquest procés ha nascut de la voluntat popular, de la
necessitat assenyada de la nostra societat, de l’exigència
ciutadana articulada a través dels moviments cívics de
reivindicació de la millora del transport aeri. 

Aquest eco transcendiria si aconseguíssim l’acord més enllà
de la nostra comunitat, es faria sentir als àmbits on poden
arbitrar-se les solucions que siguem capaços de proposar i es
faria sentir l’eco de l’acord no pel volum de renou, per decibels,
sinó per l’harmonia i la confiança que generen sempre els
consens polítics i socials.

Hi ha viatges que no admeten el fracàs, així com el bon fi
(...) camí, perdre el nord de l’acord seria un fracàs afegit d’un
calibre igual al de no saber o no poder trobar solució als nostres
problemes de connectivitat.

La primera passa conjunta fa irreversible la voluntat de
consens perquè si fracassam, ho farem doblement, per dos
motius, fracassarem a no donar solució a un problema que és un
ròssec excessiu per a la nostra economia i la nostra prosperitat
i fracassarem també si defraudem la confiança que pugui
generar la decisió que ara prendrem, que la política sigui l’eina
que resol els problemes compartits, que la política sigui
l’instrument que fa de la defensa de l’interès general el nord del
seu camí.

No hi ha vent favorable per qui no sap on va, va afirmar
Sèneca. Ara que iniciam la travessia sapiguem, siguem
conscients, que el rumb ens ha de dur sense excusa a l’acord,
que és l’únic port on els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
esperen i confien que ens mani el vent.

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Borràs. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui podria ser un dia important, necessitam que ho
sigui, especialment Menorca, Eivissa i Formentera. 

Serà important si el que es conclou d’aquesta proposició no
de llei esdevé un full de ruta insubornable i irrenunciable, full
de ruta no del PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
no del Partit Popular, no del Partit Socialista Obrer Espanyol, ni
tan sols de cap altra organització política social, però alhora ho
és de tots ells. Serà important, en definitiva, si esdevé el full de
ruta del país per redreçar el país. 

Ho hem dit aquí mil i una vegades: viure en una illa no és
viure aïllat. Al contrari, viure aïllat a una illa és un no viure.
Una comunitat política o administrativa que s’afirma sobre els
principis d’igualtat en drets i oportunitats no pot permetre, no ho
hauria de permetre, que alguns dels seus ciutadans es vegin

dificultats, fins i tot privats o amb menys oportunitats que la
resta en l’accés a la formació, a la sanitat o la cultura per motius
d’insularitat, i si ho permet serà que aquella comunitat política
o administrativa s’ha desmembrat, si és que mai ha estat
membrada o ha perdut la raó de ser. 

Viure dignament a una illa implica tenir un transport aeri
digne, i digne vol dir amb connexions directes amb les
principals ciutats de la península, amb prou freqüències tant
amb aquestes ciutats com amb Mallorca, amb horaris que
responguin a les necessitats dels residents, amb capacitat
suficient i amb uns preu assequibles, equiparables als que
qualsevol altre ciutadà de la comunitat política administrativa
paga per fer el mateix recorregut per terra. I a qui correspon
vetllar per aquesta dignitat avui per avui és a l’Administració
central de l’Estat, el mateix que vetlla perquè Espanya tengui
una connexió radial amb la capital de l’Estat a través dels més
ràpids i moderns trens d’alta velocitat.

Cada dia les necessitats de connectivitat són majors, però
cada dia també les dificultats per mantenir i fer viable una ruta
són més complexes. La dinàmica del mercat desafortunadament
és incapaç de resoldre totes les necessitats de comunicació aèria
de les Illes, i allà on el mercat no arriba, per fer viable i digne
viure a una illa hi haurà d’arribar l’Estat, amb intervenció
pública, amb declaracions d’obligació de servei públic, amb
aportació de recursos per part del garant del principi de
ciutadania arreu de l’Estat. 

En aquest aspecte la comunicació de Menorca, Eivissa i
Formentera entre elles, entre elles i Mallorca i entre elles i la
península és un dèficit no resolt, un dèficit que suposa una
dificultat més per revitalitzar els nostres sectors econòmics, en
especial el lligat a la indústria turística. És impossible ser un
destí turístic atractiu si ni tan sols som un destí possible des del
punt de vista aeri. Ja poden fer esforços els nostres empresaris
en innovació, en modernització i diferenciació del producte si
després qui ens ha de comprar no pot arribar per manca de
connexions o per connexions massa cares. 

En aquesta terrible crisi financera i econòmica la precària
comunicació aèria està actuant de segona crisi per a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera. No és estrany, idò, que hagin
estat plataformes cíviques d’aquestes illes les que hagin
propiciat la resolució que avui aprovam. Des del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca volem reconèixer
públicament la tasca d’aquestes plataformes, i creim que és el
seu esperit de recerca de consens i de treball rigorós que ens ha
de conduir a bon port, a bon aeroport, hauríem de dir avui.
Segur que l’estudi elaborat recentment per la plataforma El
transport aeri ofega Menorca sobre el transport aeri a les Illes
serà una eina valuosíssima per a l’objectiu que ens proposam.

No entraré avui a parlar d’aspectes concrets com el de la
bonificació de resident i els seus efectes, o la forma d’acreditar
la residència, o si l’obligació de servei públic entre illes és
necessària no només amb Madrid o Barcelona o si la viabilitat
o la necessitat d’altres obligacions de servei públic, o si mesures
extraordinàries són necessàries per garantir una connectivitat
mínima entre illes i Barcelona i Madrid; no és l’objectiu d’avui,
no és el moment, però sí que toca avui deixar constància del
nostre compromís de contribuir a definir una proposta
resolutiva, concreta, sobre el transport aeri que acabi d’una
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vegada amb aquesta situació d’inestabilitat, d’incertesa i
d’indignació que envolta el viure a Menorca, Eivissa i
Formentera en tot allò que té a veure amb l’avió.

Ara ens toca, idò, no decebre ningú. No podem fracassar.
Tanmateix el fracàs, si es produeix, serà a càrrec de tots. A tots
les societats illenques ens demanaran responsabilitats. Podem,
idò, fil a l’agulla i facem que avui sigui, idò, un dia que valgui
la pena, que sigui un dia important.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Sr. Carlos Veramendi, per part del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, como
ya he indicado otras veces la condición insular de nuestra
comunidad, unida al condicionante de esa economía
predominantemente turística, hace que el transporte aéreo y
marítimo y sus respectivas infraestructuras sean materias
estratégicas al ser las únicas vías de comunicación exterior para
el tráfico de pasajeros y mercancías. 

Este predominio del sector turístico en nuestra economía
hace que el transporte aéreo sea decisivo en el progreso social
y económico de nuestra comunidad, en nuestra competitividad,
alineándose con el modelo turístico deseado unido, cómo no, a
la necesidad de movilidad de los residentes. La condición,
además, nuestra pluriinsular determina desventajas de
conectividad y de cohesión territorial que son reconocidas.
Conscientes de ello para el Partido Popular la conectividad de
nuestras islas es prioritaria. Ya la OSP entre islas fue iniciativa,
recordemos, del Partido Popular. 

Este govern tiene un claro compromiso para mejorar nuestra
conectividad aérea contando con los agentes implicados. La
Conselleria de Turismo desde el primer momento se puso a
trabajar desde diversas líneas, sin mermar recursos públicos, en
relación con nuestro transporte aéreo, además de resolver
problemas heredados. Destacar su continua reivindicación de
los intereses de nuestra comunidad con la implicación del
presidente Bauzá en la actividad del Gobierno central y los
sectores implicados. 

Este govern, a diferencia del anterior, tiene un completo plan
de trece medidas concretas en todo lo relacionado con el
transporte aéreo en nuestras islas, trabajando intensamente para
ejecutarlo, además de otras líneas de trabajo, siendo presentado
el 24 de enero, como es conocido, por el conseller de Turismo
a la ministra de Fomento, al ser competencia estatal. Además
cabe recordar otras actuaciones: rápida respuesta ante la
eliminación de vuelos de Air Nostrum y el cierre de Spanair,
consiguiendo las tarifas de rescate y evitar incrementos
desmesurados de tarifas; participación en la comisión mixta de
transporte del Consejo Español de Turismo; convocatoria del
foro de Menorca y de Tenerife; constitución del Comité asesor
de cogestión aeroportuaria, los comités de ruta de cada

aeropuerto y la Mesa del transporte aéreo; evitar fuertemente la
competencia ruinosa de posibles compañías oportunistas;
colaboración en aplicar la quinta libertad aérea tan importante
fomentando los enlaces internacionales; reuniones periódicas
con administraciones, sector, colectivos y plataforma; y un largo
etcétera que este intenso trabajo ya está dando sus frutos. 

Como ya dijimos otro día, en tasas aéreas, a pesar de la
situación presupuestaria y la herencia recibida, se ha introducido
el hito de meses valle, con una bonificación el 2012 del 10%, y
en el proyecto de presupuestos generales del Estado 2013 figura
una bonificación inicial del 20%, el doble de la actual,
trabajando el Govern, evidentemente, para que esto se pueda
incrementar. 

En cogestión aeroportuaria, ya pedida por el Govern, el
Decreto Ley 20/12, de 13 de julio, crea los comités de
coordinación aeroportuaria para la descentralización y
participación de instituciones propias, pudiendo crear una
comisión por cada aeropuerto dependiente del tráfico. 

Mención aparte requiere el haber conseguido en un tiempo
récord la OSP Mahón-Madrid en temporada baja, tramitándose
por urgencia, 15 de junio aprobada en Consejo de Ministros, 4
de julio publicada el 12 entrando en vigor, incluida partida en
los presupuestos generales del Estado 2012, 24 de agosto
aprobada licitación en Consejo de Ministros, 4 de octubre
publicada licitación el 12 e incluida partida en el proyecto de
presupuestos generales del Estado 2013. Un gran trabajo desde
el primer año.

Un dato objetivo que sí quisiera dar que valore bien la
situación. Año 2007-2010, los pasajeros en nuestros aeropuertos
bajaron un 7%; septiembre de 2012, del actual, los aeropuertos
de Palma e Ibiza obtienen cifras históricas de pasajeros con
récord por cuarto mes consecutivo, y el de Menorca se
incrementa un 3,7% con subidas también los meses anteriores.
Son datos objetivos. Así, a pesar de discursos demagógicos que
hemos oído estos meses e intentar crear falsas alarmas para
intentar sacar posible rédito político, es patente el trabajo
desarrollado alcanzado, pero se puede y se debe avanzar mucho
más, y ésta es la voluntad de este parlament.

Además diversos aspectos de nuestro transporte aéreo han
sido objeto de amplia actividad en esta cámara con diferentes
tipos de iniciativa. Debido a la importancia y la capacidad de
consenso desde el Partido Popular se ha propiciado esta
proposición no de ley de todos los grupos para crear una
ponencia de análisis y debate de la situación y las necesidades
de esta estratégica materia como es el transporte aéreo en
nuestras islas.

Gracias.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 58 / 16 d'octubre del 2012 2347

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi.

Senyores i senyors diputats... Sí, Sra. Font?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, en base a l’article 75 deman la paraula.

EL SR. PRESIDENT:

Em sap molt de greu no poder-li donar la paraula, Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, jo crec que s’està creant una ponència de connectivitat
aèria, i crec que l’illa amb més dificultat de connectivitat aèria
és Formentera. Per tant jo crec que hauríem de poder ser a la
ponència.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Crec que és una de les illes que més necessita ser en aquesta
ponència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. 

Hem de passar a votació o s’aprova per assentiment? Els
senyors diputats no adscrits i tots els grups hi estan d’acord? Idò
s’aprova per assentiment i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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


