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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, siguin
benvinguts tots vostès al plenari d’avui. Si els sembla bé,
començarem la sessió.

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. 10295/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a principis dels pressuposts tramesos pel
Govern.

Primera pregunta, RGE núm. 10295/12, relativa a principis
dels pressuposts tramesos pel Govern, que formula la Sra.
Lourdes Aguiló i Bennàssar del Grup Parlamentari Socialista.
Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Vicepresident Econòmic,
creu que els pressuposts tramesos pel Govern compleixen els
principis de legalitat, seguretat jurídica, veracitat, transparència
i ortodòxia pressupostària?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Sí, efectivament, els pressuposts de 2013 són pressuposts
ajustats a dret, són uns pressupostos adequats per la situació
econòmica que tenim, són pressuposts difícils, són pressuposts
que en determinats aspectes suposen ajusts importants, però en
qualsevol cas són uns pressuposts que també ajudaran a la
recuperació econòmica de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Sr. Vicepresident, vostè pot creure que sí, però no
compleixen els principis que consagra la Constitució, diuen que
la defensen, però la incompleixen. Ha introduït noves taxes
sense tenir en compte que la Constitució prohibeix que la llei de
pressuposts creï tributs. I les taxes, Sr. Vicepresident, són
tributs.

Ha pressupostat uns ingressos basats en imposts inexistents
perquè cap llei, a data d’avui, no els empara. Du al Parlament la
modificació de decrets del Govern per evitar seguir el
procediment establert legalment incomplint la llei del Govern,
l’Estatut d’Autonomia i la Constitució de passada. No compleix
el principi de transparència, per a vostè, la Llei del bon govern,
com si no existís i per acabar-ho d’arreglar també s’ha
equivocat amb els números i ara resulta que el cèntim sanitari
es va pressupostar dues vegades i han hagut de rectificar. Però

no s’acaben aquí els despropòsits, vostè fa pagar als ciutadans
de les Illes Balears la benzina més cara d’Espanya sense cap
garantia que aquest esforç serveixi per assegurar el nostre servei
de salut. 

No fa la feina ben feta, Sr. Vicepresident. La seva ineptitud
és comentada a tots els fòrums, també als mitjans de
comunicació que es fan creus de la seva manera de fer tan
matussera, Mortadelo, Pepe Goteras y Otilio, chapuzas a
domicilio.

(Remor de veus)

Sr. Vicepresident, compta amb una majoria absoluta, però
ha perdut el suport polític i social i, el que és pitjor, la seva
credibilitat.

Fa discursos parlant d’ortodòxia i de seguretat jurídica, però
no ha estat capaç de plasmar cap d’aquests principis al
pressupost de 2013. A vostè li han donat més poder i més rang
que a cap altre conseller d’Hisenda, però passarà a la història
per ser el menys rigorós i el més matusser. I no li valen excuses,
de les seves barroeries no en té la culpa ni l’herència rebuda ni
la situació de crisi ni cap circumstància externa al seu
departament. De la manca de rigor i de la feina mal feta, només
n’és responsable vostè. 

És aquesta la seva ortodòxia? És aquesta la seva seguretat
jurídica? Què pensa fer, Sr. Vicepresident?, improvisar?,
rectificar? Potser és hora que es replantegi el seu paper, Sr.
Vicepresident, perquè està contribuint amb la seva ineptitud a
empitjorar encara més la pobra imatge d’aquest govern. Vostè
ja està desqualificat...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

... l’ha desqualificat el president. I ara em pot contestar amb un
dels seus discursos. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident.

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

Sra. Diputada. Bé, és un fet sabut i no és nou que quan una
persona queda sense arguments, quan una persona queda sense
idees per defensar ha de recórrer a la desqualificació dels altres,
és una tradició antiga...

(Alguns aplaudiments)
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...i entenc que quedin sense arguments, vostè i el seu grup,
perquè d’alguna manera mostra que no han après la lliçó que
vostès mateixos varen experimentar i no l’han apresa perquè
tenen una manca de necessitat de pensar les coses d’una altra
manera. Reconèixer els errors del passat, reconèixer el que s’ha
fet malament és la primera passa per sortir endavant. I això és
el que hauria de fer l’oposició a hores d’ara per tenir una
estructura institucional més forta per a tots.  

Li vull recordar que taxes, se n’han posat, no en aquest
pressupost, sinó en altres pressuposts de la comunitat autònoma,
alguns elaborats per vostès mateixos, i el motiu, bàsicament, és
perquè les taxes no es poden introduir als pressupostos generals
de l’Estat -de l’Estat- no de les comunitats autònomes. En el cas
de la comunitat autònoma el que no es pot introduir són imposts
i, efectivament, hi haurà una llei a posteriori ...

(Remor de veus)

... que contemplarà matèria impositiva, que això sí que es pot
fer, perquè li vull recordar que pressupost, etimològicament, ve
de pressupostar, de fer una previsió cap al futur, i aquesta
previsió cap al futur és el que s’està fent i s’està fent amb una
ortodòxia, amb una tranquilAlitat, amb una calma que és la que
requereix en aquestes circumstàncies l’economia balear, calma
que no ha tengut, ni hi contribueix, l’oposició i gent que està
prop de l’oposició que fa manifestacions que intenten alarmar,
que intenten crear... 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

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

...una distorsió de la realitat que en realitat no hi és. Moltes
gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 10304/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nou contracte de telefonia mòbil.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 10304/12, relativa a nou
contracte de telefonia mòbil, que formula el Sr. Jaume
Fernández i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula
el Sr. Diputat.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, con
esta difícil situación con la que el momento económico nos
obliga a convivir desde el Grupo Parlamentario Popular
creemos que es una necesidad y un deber de los actuales
gobernantes crear modelos de gestión basados en la
optimización de recursos manteniendo los mismos servicios
existentes. Es una exigencia de todos acabar con esa filosofía
política caduca del derroche y el despilfarro además de ser una

necesidad imperiosa de cara a la sostenibilidad del sistema que
se aplique ese sentido común...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

... que se aplique ese sentido común en busca del ahorro al que
la mayoría de las familias estamos acostumbradas. 

Esto no sólo significa la búsqueda de grandes fórmulas que
se apliquen a grandes procesos o proyectos, que también, sino
que dentro de esta búsqueda de la optimización también se ha de
incluir cualquier pequeña variable que permita alcanzar esa
sostenibilidad que en mayor o en menor medida siempre nos
acabará beneficiando a todos.

Este es el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular,
un punto de vista distinto al de algunos diputados de los partidos
de la oposición que se reían y se mofaban cuando el presidente
del Govern nos hablaba del ahorro que puede representar el
cambio en el sistema de envío de cualquier información de un
medio a otro.

Por todo ello, y en consecuencia de lo que el vicepresidente
económico adelantó en comparecencia en comisión en esta casa,
pregunto: Sr. Vicepresidente del Govern ¿qué beneficios ha
supuesto la firma de un nuevo contrato en telefonía móvil? 

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Sr. President. Sr. Diputat, miri, en termes rodons podem
parlar d’un estalvi d’un 60% en matèria de telefonia, del que es
tracta bàsicament és d’aprofitar que el servei de telefonia és un
servei deflacionari, és un servei sotmès a la competència,
sotmès a les baixades de preus que imposa un mercat molt actiu.
S’ha aprofitar això, traient-lo a concurs i sobretot fent-lo
extensiu cap a tota la comunitat autònoma a través d’uns models
de contracte on no només es donarà servei a les administracions
de la comunitat autònoma, a l’Administració general de la
comunitat autònoma, sinó també en matèria d’educació, en
matèria de sanitat i en matèria d’empreses públiques. 
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D’aquesta manera és com aconseguim que hi hagi unes
rebaixes en tots els sentits, en matèria de missatges, de la
missatgeria, idò passam de missatges a 6 cèntim a 4,2, en
matèria de connexions fixes passam de 200 euros a 100 euros,
en fi, reduccions brutals en tots els sentits i en tot el llistat de
preus. Crec que és un exemple de com s’han de fer les coses a
l’hora de fer els contractes.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 10299/12, de l'Hble. Sr. Antoni
Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
protecció i cura dels espais naturals i finques públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Tercera pregunta, RGE núm. 10299/12, relativa a protecció
i cura dels espais naturals i les finques públiques, que formula
el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, heu acomiadat 29
persones que tenien cura dels espais naturals de les Illes Balears,
29. És una escabetxada, Sr. Company, un desmantellament del
servei. Que trobau que estaven massa cuidats els espais naturals,
massa protegits?, que una persona per cada 1.000 hectàrees és
massa personal, 1.400 quarterades per treballador?

A la Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, dues
persones tendran cura de 60.000 hectàrees. Són pressions de
determinats terratinents, Sr. Company?, de gent que no hi vol
tècnics, per medi ambient, a la Serra?, i la Reserva de la
Biosfera de Menorca, Sr. Company, sota mínims, és un atemptat
ecològic i, si vós ho manteniu, ho denunciarem als organismes
internacionals pertinents, Sr. Conseller, a la UNESCO i a la
Unió Europea, perquè amb aquestes retallades, les declaracions
oficials d’espais protegits són una presa de pèl.

Què passarà a Cabrera o a Sa Dragonera, que l’han deixada
a zero, o a les Fonts Ufanes o a l’Albufera del Grau o a Es
Vedrà o a Ses Salines? Els acomiadaments, a més, contradiuen
obertament les declaracions a favor del turisme sostenible i la
desestacionalització. 

Per paga, la reducció de plantilla no respon a cap criteri
objectiu. Em vàreu dir en aquest parlament que si fèieu
acomiadaments primer serien els que no havien entrat en
selecció oberta, però no ha estat ver. Com així, Sr. Company?
Sense uns criteris molt i molts clars és inevitable pensar en
arbitrarietat i en cacera de bruixes, però és que no heu respectat
ni els 15 dies de preavís ni cap mena d’indemnització! Per fer
aquesta infàmia heu pagat més de 20.000 euros per a una
assessoria laboral? Per cert, d’alts càrrecs, quan en toquen amb
aquesta fusió, Sr. Company, quants? Heu acabat aquí o encara
continuareu amb una tercera fase? 

Reconsiderau aquesta mesura, Sr. Company, escoltau les
propostes que vos fa el personal per reduir el dèficit, escoltau
els milers de ciutadans, ja duen més de 10.000 firmes en contra
d’aquesta mesura en un parell de dies, i no condemneu 29
persones a l’atur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Alorda, el primer, no sé
ben bé d’on treu aquesta xifra perquè no quadra amb cap de les
que nosaltres tenim, aquesta d’una persona per cada 1.000
hectàrees, de fet, he estat mirant les ràtios i bé, les he comparat
amb les que vostès han mantingut durant l’època anterior, amb
la nostra, i la veritat, ja li ho dic, no quadren de cap bola.
M’imagín que del que es tracta és de fer un eslògan i..., bé, no
de fer un eslògan perquè ni tan sols l’ha fet vostè, sinó que ha
fet seguidisme d’un eslògan que algú ha fet i com sol fer en
aquests casos, alguna d’aquesta gent que fa aquests eslògan ho
fa a partir d’una demagògia.

El que sí li he de dir és que no és gens agradable fer
redimensionament o fer reestructuracions, no és gens agradable.
És molt més agradable el que feren vostès, que a Espais de
Natura de 105 persones quan varen entrar vostès, se’n varen
anar i en deixaren 151. Les ràtios, dins totes aquestes hectàrees,
tampoc no fan canviar molt, però són 50 treballadors més, més
o manco, que suposen devers 1,5 milions d’euros més en
despesa, en despesa, que s’haguessin pogut destinar a fer
accions mediambientals en llocs de fer despesa de personal, no?

Vull dir que de tot això en podríem parlar, crec que al cap i
a la fi, del que hem de parlar, Sr. Alorda, és d’eficiència. Crec
que vostè sap ben bé el que vol dir eficiència, el que passa és
que no ho varen dur a terme i a nosaltres ens toca en aquest
moments fer-ho, per convicció, però també per necessitat, eh?

Eficiència és que, per exemple, l’any 2010 a IBANAT hi
havia 350 treballadors de mitjana per atendre 100 sinistres que
varen dur 605 hectàrees d’incendis. L’any 2012 hem tengut 301
persones, és a dir, n’hem tengut 49 menys, però hem atès 150
sinistres amb 348 hectàrees, és a dir, amb la meitat, amb el 50%
més d’incendis, amb 50 persones menys els hem controlat i els
hem atesos; eficiència és anar gestionant millor, aconseguir els
objectius, però amb els menys recursos possibles.

Ja li dic que no és gens agradable fer aquestes coses.
Després li he de dir una cosa: el 80% de la superfície està en
mans privades, gràcies a aquestes mans, a aquests propietaris de
finques i als pagesos tenim el que tenim, no gràcies a ningú
més, eh?, i destinar 0,30 persones tècnics per 1.000 hectàrees no
du enlloc, els que gestionam finques ho sabem.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Eficiència per treure personal i
destinar 3 milions d’euros menys als espais naturals, aquesta és
la seva eficiència. Espais Naturals sense personal, excavadores
a Ses Fontanelles, aquest és el resum de la seva gestió
ambiental, Sr. Conseller. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té cinc segons.

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

Em bastaran. Demagògia elevada a l’infinit. Supòs que, com
que ve de ciències, no sap el que vol dir l’infinit. Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 10292/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nova llei d'educació.

EL SR. PRESIDENT:

Quarta pregunta RGE núm. 10292/12...

(Remor de veus)

Per favor, si són tan amables ..., moltes gràcies..., relativa a
nova llei d’educació, que formula la Sra. Esperança Marí i
Mayans del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Sr. Bosch, des del món de l’educació i
des d’amplis sectors de la societat es veu amb gran preocupació
la nova llei d’educació de la qual es coneix un primer esborrany
on s’esmenten les assignatures troncals, però no hi apareix la
llengua catalana. Moguts per aquesta preocupació, fugint de
demagògies -ara sí-, li voldria demanar, què pensa el Govern de
les Illes Balears de la situació en què queda la llengua catalana
en la nova llei d’educació?

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, Sra. Diputada. Respecte dels esborranys que
coneixem a dia d’avui que com vostè sap encara són objecte, i
ja li avanç que avui mateix seré rebut per la secretària d’Estat
per fer valer les propostes que distintes comunitats autònomes
feim... fer constar al ministeri la nostra, no preocupació per
aquest tema, per distints temes i la sensibilitat de tenir més
reunions i més discussions i treballar en distints temes que em
semblen importants, també faré constar que per a les comunitats
bilingües, el conseller que li parla pensa que la llengua catalana
pròpia d’aquestes illes ha de tenir consideració troncal.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Sr. Bosch, fa la impressió que estam
davant una estratègia del Partit Popular -i li ho dic sincerament-
per fer-nos passar allò que es diu bou per bèstia grossa. Ens
trobam davant una doble trampa i així li ho voldria plantejar. 

M’explicaré. Diu en l’esborrany de la llei, la llengua
catalana no apareix com a llengua troncal. Hem de recordar que
ara mateix sí que ho és i que ho ha estat durant dècades, per
tant, si això passàs, allò que hi ha a l’esborrany, es tractaria d’un
retrocés sense precedents, extraordinari i incomparable amb res
anterior. 

Ara vostès hi hauran d’insistir fins que el català recuperi la
posició de llengua troncal a la nova llei. Faran veure que es
tracta d’una negociació dura i al cap i a la fi s’aconseguirà -hi
ha gent que ho dubta- i estarem com abans de la llei, com hem
estat durant tres dècades, el català continuarà essent llengua
troncal. 

Aquí ve la meva preocupació, perquè vol dir dues coses, si
això és així vol dir dues coses: la primera, que allò que s’ha anat
consolidant a través dels anys amb penes i treballs,
permanentment estam en situació de poder-ho perdre, i segona,
si se salva que el català sigui una matèria troncal, qualsevol
rebaixa que vostès facin posteriorment -i aquí veig la trampa-
semblarà poca cosa. 

Vull dir que tota aquesta polèmica sobre la llei espanyola els
servirà per fer-nos empassar aquest decret de tractament de
llengües que tenen preparat -i aquí hi ha la trampa- on només
una tercera part de l’educació de manera generalitzada es farà
en català. 

Això que és un retrocés claríssim i, des del meu punt de
vista completament inacceptable, encara es veurà com a un mal
menor i fins i tot és possible que tenguin el cinisme de dir-nos
que el català és matèria troncal gràcies a la bona negociació del
PP!
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Per tant, conseller, de qualsevol rebaixa, de qualsevol
retrocés d’allò que tenim ara en aquests moments, d’aquest 50%
i matèria troncal, Sr. Bosch, vostès en seran els responsables i
per dir-ho solemnement ho seran davant la història. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada, per fer-me responsable davant la
història, m’honora certament, que sigui un conseller que
aconseguirà que en aquesta comunitat també les lleis
lingüístiques respectin allò que diu el Tribunal Constitucional.
Em sent honorat.

En segon lloc, allò que farem serà allò que creim
profundament, però l’estatus del català tampoc no canvia com
a matèria d’especialitat perquè l’addicional 39a, que es va afegir
a la darrera conferència sectorial, garanteix que estigui present
i sigui avaluada i tenguda en compte, per la qual cosa ja està
garantit -ja està garantit-, però creim que a nivell d’estatus, qui
els parla, a més a més és bo que les comunitats bilingües
tenguem aquest reconeixement, però també vull que l’opinió
pública sàpiga que la llengua catalana dins l’ensenyament no
universitari tendrà el mateix tractament que ha de tenir la
llengua oficial de tot l’Estat que és la llengua castellana.

Dit això, també vull fer constar que el tractament integrat de
llengües és un tractament que precisament estarà d’acord amb
allò que creim les persones que feim feina a educació que ha de
saber un alumne en acabar l’etapa obligatòria i si pot ser post
obligatori que augmentarà el coneixement d’anglès i que
respectarà el dret de tothom i si no, repassin-ho. Repassin tot
allò que acceptam que els tribunals ens diuen, que recull els
drets de tothom, de tothom, i que realment creim que aquest
decret, aquí i a altres comunitats que han començat amb
experiències similars farà allò que fins ara creim que no hem
acabat d’aconseguir. Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 10297/12, de l'Hble. Sr. Antoni
Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a serveis
afectats de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
en els nous pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Cinquena pregunta, RGE núm. 10297/12, relativa a serveis
afectats de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social en
els nous pressuposts, que formula el diputat no adscrit Sr.
Antoni Pastor i Cabrer. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Molt bon dia, senyores i senyors. Sr.
Conseller, sabem que un projecte de Govern no es fa solament
amb números, és evident que és necessari tenir uns comptes
clars, sanejats per poder dur endavant un projecte de país, però
a mi m’agradaria més que parlar de números parlar de persones
i parlar de projectes. Jo sé que el pressupost de la seva
conselleria no l’ha fet vostè, la xifra general no l’ha posada
vostè i li ha vengut imposada, però això no li ha passat a vostè,
ha passat a tots els consellers de Salut i als altres consellers del
seu govern. Allò que a nosaltres ens preocupa són diverses
coses, és, com pensa gestionar vostè la seva conselleria amb
aquest pressupost que té enguany? Sens dubte és impossible
mantenir el servei, mantenir la qualitat dels serveis perquè no
només falten doblers respecte dels pressuposts de l’any passat
sinó que jo mir el pressupost liquidat dels darrers anys i li falten
bastants de doblers, aleshores o vostè no complirà el pressupost
a final d’any i executarà més pressupost del que té o bé haurà de
llevar serveis. Ens agradaria que fos transparent i ens digués en
què consistirà aquesta retallada de serveis.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pastor, per la seva
pregunta. Els serveis que des de la conselleria hem de prestar en
temes de salut emanen de normativa principalment nacional, la
Llei general de sanitat, Reial Decret 1030/2006, de cartera de
serveis, Reial Decret 12/2012, de cartera complementària, de
cartera suplementària i el que defineix la cartera bàsica, i li puc
assegurar és que hem invertit la tendència respecte del
pressupost liquidat d’altres anys, ho vaig explicar aquí en
compareixença, hem invertir aquesta tendència inflacionista que
altres gestor sanitaris han mantingut al llarg dels anys i que serà
un pressupost limitat, però que mantindrem la cartera que
emana d’aquesta directiva nacional i, a més, ho farem amb
màxima eficiència. Estic totalment d’acord amb vostè que hem
de governar pensant en les persones i amb la màxima qualitat
assistencial. I em limitaré a respondre al que a la meva àrea toca
perquè vostè vol mesclar ous amb caragols.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies. Sr. Conseller, jo no sé a què es refereix quan diu
que jo vull mesclar ous amb caragols. Crec que s’equivoca. Jo
em limit a fer la feina que em toca fer que és control, en aquest
cas, a l’executiu i, per exemple, podíem llegir ahir que
l’Hospital de Manacor dóna cites preferents per als traumatòlegs
ja a sis mesos, podíem llegir també que els metges de Son
Espases i que els metges de Son Llàtzer estan molt preocupats
per la disminució dels serveis que han de prestar, podíem llegir
que hi ha moltíssimes persones que estan preocupades, podíem
llegir que la setmana passada hi va haver problemes de seguretat
a Son Espases. Jo no mescl ous amb caragols. És a dir, podíem
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llegir en el seu pressupost com el Pla de prestacions bàsiques
també baixa, podíem llegir que en el seu pressupost no destina
ni un euro a la teleassistència, podem llegir moltes coses i això
no crec que sigui mesclar absolutament res. Això són números,
però aquests números, Sr. Conseller, fan efecte sobre les
persones. 

I a mi m’agradaria, m’agradaria, només per respecte als seus
companys que han gestionat el seu departament i pels altres
companys que han gestionat els altres departaments, que no
sembli que l’eficiència només es basa sobre consellers d’altres
partits polítics. Aquí hi ha hagut consellers del seu partit que
han gastat el que jo li dic i la major part de l’estatuts sanitari que
tenim en aquesta comunitat ve gràcies al Partit Popular. Així és
que, per favor, no em mescli vostè ous amb caragols i
contesti’m com ho farà per gestionar la sanitat amb 240 milions
d’euros menys que tendran els pressuposts, pressuposts liquidats
2010.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

L’expressió aquesta mesclar ous amb caragols era sobre qui
ha fet el pressupost i sobre altres companys que hi ha hagut en
aquesta mateixa cadira de si li varen fer els números uns altres
o no. Jo, Sr. Pastor, em regiré al que he dit, el pressupost
liquidat d’aquest 2012 encara no ha acabat l’any, vostè no sap
quin serà, jo sí que sé la previsió de tancament que té el servei
de salut, i aquests 240 milions d’euros, o més de 200 milions
d’euros que vostè diu, no s’ajustaran a la realitat, però és molt
aventurat que vostè utilitzi aquestes afirmacions en aquest
parlament.

De totes maneres, em preocupen molt les llistes d’espera, i
ho he dit, les farem públiques i farem feina per reduir-les perquè
part d’aquesta qualitat és que la gent hagi d’esperar el menys
temps possible. A més, complirem amb aquests decrets en la
prestació de serveis amb la màxima eficiència possible, que és
el que ens marca el temps, i, a més, també vull aprofitar aquí per
condemnar els actes que hi va haver la setmana passada a Son
Espases i donar tot el suport als professionals que els varen patir
i vull dir més, gràcies a aquests professionals, gràcies a tota la
gent que presta la seva saviesa al sistema sanitari públic, avui
podem parlar de qualitat i que ens varen premiar amb quatre
Top 20 en el darrer lliurament de premis a Madrid.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.6) Pregunta RGE núm. 10306/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conferència sectorial sobre
l'avantprojecte de LOMCE.

EL SR. PRESIDENT:

Sisena pregunta, RGE núm. 10306/12, relativa a conferència
sectorial sobre l’avantprojecte de LOMCE, que formula la
diputada Sra. Aina Maria Aguiló i Garcias del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, el passat dimarts va
tenir lloc la conferència sectorial d’Educació, una nova reunió
de treball per debatre el projecte de llei d’educació. Hem
conegut per alguns mitjans de comunicació alguns aspectes del
seu contingut, s’ha destacat i s’ha comentat molt el tema de la
llengua, però nosaltres creim que el contingut de la reunió es va
estendre a altres aspectes. Sense deixar de ser important el
tractament dels idiomes a les comunitats autònomes amb dues
llengües oficials el nostre interès és conèixer la valoració del
conjunt de la conferència sectorial. És per aquesta qüestió, Sr.
Conseller, que li feim la següent pregunta, quina valoració fa el
conseller d’Educació, Cultura i Universitats de la conferència
sectorial que es va realitzar la setmana passada amb la presència
del ministre d’Educació, Cultura i Esports sobre l’avantprojecte
de la LOMCE?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Diputada, i gràcies, Sr. President. Com vostè
diu és veritat que s’han destacat alguns temes en els quals són
sensibles les comunitats autònomes amb dues llengües
cooficials, però és veritat que parlàrem de moltes coses més, i
la LOMCE parla de moltíssimes coses més i crec que té la
valentia de parlar de moltes coses que ja és hora que en parlem.
Per tant, el primer que destacaria és l’esforç de l’equip
ministerial de treballar al voltant d’una llei de millora sense
apriorismes. Permeti’m que li digui que pareix quan ho planteja
el Partit Popular sempre ens equivocam i quan ho planteja algú
que resulta que deu tenir una pàtina de santedat o que deu tenir
ciència infusa respecte de les lleis orgàniques que es poden fer
bé, no feim res més els del Partit Popular que acatar-les. Per la
qual cosa li vull fer constar, primer, és necessari que un país que
inverteix allò que inverteix aquest tengui uns resultats similars
als que inverteixen aproximadament el mateix. Això no passa a
Espanya i no passa aquesta comunitat. Per tant, això sí que és un
fet objectiu.

Segona, és necessari seguir les indicacions de l’estratègia
2020 de la Unió Europea i de la majoria de països que volen que
els seus alumnes, els que acaben més prest o els que poden
aconseguir formar-se més, tenguin més “ocupacionabilitat”, és
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a dir, més capacitat de trobar feina. D’això és necessari que en
parlem i ho fa aquesta llei. 

També es parla molt sobre autonomia de centre i es parla
sobre autonomia de currículums, però mai, mai cap llei orgànica
a tot l’Estat no ha donat la possibilitat fins i tot de definir
diferències curriculars entre els centres com dóna l’oportunitat
aquesta llei. Per tant, molt de parlar d’autonomia de centre, però
mai no s’havia fet així. Mai tampoc cap llei no havia parlat tant
sobre la figura dels equips directius, i en concret dels directors,
també ho fa aquesta. I mai cap llei no havia posat damunt la
taula allò que fan la majoria de països que destinen molt de
pressupost a educació, i és avaluar molt el sistema, i d’això
també en parla. 

No sé si realment tots aquests fets es destaquen
suficientment, per tant, li agraesc que s’interessi per aquest tema
perquè aquests sí que són temes que crec que val la pena que
donem una passa endavant i val la pena que abans de parlar
públicament fins i tot, que em pareix una postura absolutament
incoherent, d’incompliments tenguem el coratge tots els partits
polítics de respectar-nos, de respectar-nos la legitimitat
democràtica que tenim...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10308/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acords amb els empleats públics en
relació amb les baixes per malaltia.

EL SR. PRESIDENT:

Setena pregunta, RGE núm. 10308/12, relativa a acords amb
els empleats públics amb relació a les baixes per malaltia, que
formula el diputat 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.
Uno de los discursos habituales de los partidos de izquierdas
cuando no gobiernan es decir que el Govern balear no negocia
o no tiene capacidad de llegar a acuerdos sociales. Señores de
la oposición, este govern sí intenta dialogar con la intención de
llegar a acuerdos en beneficio de los empleados públicos y del
resto de los ciudadanos, lo que pasa es que para hacer reuniones
con sindicatos este govern no se gasta 260.000 euros en dietas,
catering, publicidad como hacían ustedes la pasada legislatura.

La solución, señores de la oposición, no son más liberados
sindicales o la cultura de la subvención para llegar a pactos, la
capacidad de negociación se tiene que sustentar bajo la premisa
de la responsabilidad que deben tener las instituciones y los
agentes sociales en la toma de las mejores decisiones posibles
para nuestros ciudadanos, y en este caso para nuestros
funcionarios. Esto es lo que ha realizado el Govern
recientemente al querer intentar alcanzar puntos de unión para
ampliar las excepciones para aquellos empleados públicos que
estando de baja temporal puedan seguir cobrando todo su
sueldo. 

Por todo ello, Sr. Conseller, la pregunta seria la siguiente,
¿qué valoración hace el conseller de Administraciones Públicas
sobre los recientes acuerdos entre el Govern y los empleados
públicos relativos a la situación de baja por enfermedad?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, miri, el Decret Llei
10/2012, com vostè sap, determina que els funcionaris i el
personal laboral de baixa per incapacitat temporal cobrarien el
complement que permet assolir el cent per cent de les
retribucions per a aquells dies que estiguessin en una situació
d’hospitalització o d’intervenció quirúrgica. Però es donava a
les comunitats autònomes la possibilitat de negociar noves
excepcions i nosaltres hem emprat aquesta possibilitat. Després
de posar la situació damunt la taula en diverses meses sindicals
finalment vàrem presentar una proposta a la Mesa General de
Negociació d’Empleats Públics, que es va celebrar el passat 30
d’octubre, i posteriorment aquesta va ser aprovada pel Consell
de Govern, de dia 19 de novembre, que va decidir ampliar les
excepcions per les quals es cobrarà el cent per cent del sou
estant de baixa per incapacitat temporal. 

He dit al començar que des de dia 31 d’agost era només per
als dies d’hospitalització i d’intervenció quirúrgica i ara les
excepcions són les següents, s’abonarà el complement fins
cobrar el cent per cent quan estiguin de baixa per hospitalització
o per intervenció quirúrgica, és a dir, per tota la baixa vull dir i
no només els dies que s’està ingressat o que es faci la
intervenció, també quan estigui en un procés que impliqui
radioteràpia o quimioteràpia també es donarà aquest
complement i, finalment, quan es cursin baixes per incapacitat
temporal durant els embarassos encara que no sigui un embaràs
de risc ni suposi una situació de risc durant tota la lactància. 

La valoració és positiva, per tant, perquè anam un poc més
enfora del que marca la normativa estatal i hem afegit una
excepció, la de les embarassades, que creim que és important
per continuar fent feina en el camí de la conciliació de la vida
laboral i familiar en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.8) Pregunta RGE núm. 10294/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a finca pública de Son Real.

EL SR. PRESIDENT:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10294/12, relativa a finca
pública de Son Real, que formula el diputat Sr. Antoni Diéguez
i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, en la ley de
presupuestos está prevista una tasa por la realización de
actividades en los exteriores de la finca pública de Son Real por
un importe de 750 euros/día. No le pregunto por el desglose de
esa tasa, que eso está y lo hemos podido ver en las memorias
que acompañan a la ley de presupuestos, si no que la pregunta
tiene un carácter más político, le quiero pregunta si le parece
bien que se paguen esos 750 euros por organizar eventos en Son
Real.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, Sr. Diéguez, bueno, de
hecho no se están cobrando 750 euros día a Son Real sinó a
tots els espais públics, com bé vostè deu saber perquè va sortir,
bé, hi ha la taxa per a la realització a la finca de Son Real, per
emprar els equipaments de la finca pública són uns 1.000 euros
dia i altres equipaments d’espais naturals protegits dins tota la
nostra comunitat són uns 750 euros dia. Com s’ha fet? Doncs
s’ha fet seguint un criteri tècnic, que està firmat per la cap de
servei que fa molts d’anys que hi és, i pel qual es calculen les
hores de treball del manteniment i la posada a punt de les
instalAlacions.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Conseller. Mire, me llama la atención que a
los ciudadanos les pretendan cobrar una tasa de 750 euros y que
sin embargo a los amigos del Sr. Conseller de Turismo y de su
inefable Sr. Jorge Campos les hayan cedido gratuitamente 3.000
metros cuadrados en zona no boscosa y cerca de las casas para
desarrollar cómodamente sus actividades, así se acuerda en un
convenio firmado el 2 de noviembre de 2011 entre la Fundación
Balear Sostenible y la Compañía Recreación Medieval Podenco
Blanco. El valor de ese convenio si les aplica la tasa de 750
euros diarios sería por los cinco años 1.368.750 euros, ni más ni
menos. 

¿Y para qué se les regala esa cantidad? Pues miren, para que
se hagan recreaciones medievales, exhibiciones de espada,
escudos, lanzas y arquería y lo más entrañable, y lo más
entrañable, danza oriental. Pero no se preocupen, señoras y
señores diputados, porque se especifica claramente en el
convenio que se utilizarán bailarinas profesionales. ¿Ese es su
concepto de utilidad de una finca pública? Me tendrán que
reconocer que este gobierno tiene algunas aficiones algo rarillas,
por decirlo así.

Mire, Sr. Conseller, no es culpa suya ese convenio, no es
culpa suya, es herencia recibida, herencia recibida del Sr.
Conseller de Turismo cuando Son Real dependía de la
Fundación Balear Sostenible que también nos descubre, eso sí,
la debilidad de este gobierno por esas bailarinas orientales
profesionales. Ahora bien, ahora administra usted la finca y le
tengo que exigir públicamente, le tengo que exigir públicamente
que antes del día 19 de diciembre cancele ese convenio porque
se aprobará, probablemente, ese día la tasa sobre Son Real y a
partir de ese momento ceder 3.000 metros cuadrados de forma
gratuita será sin duda malversación de caudales públicos. Por
eso, quítese de los líos del Sr. Conseller de Turismo y resuelva,
Sr. Conseller, de inmediato este convenio. 

Gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Bueno, lógicamente tenemos
ahí toda una serie de convenios que nos vendrán de atrás que,
como bien dice usted, la finca de Son Real, pero además suyos,
además suyos, entonces es que yo creo que se le van a quitar
las ganas de reir cuando salgan los vuestros, pero bueno, yo
creo que esto es el bumerang, yo iría con cuidado. Yo, Sr.
Diéguez, veo que a usted le van las bailarinas y pegarse y le
van mis secretarias y la verdad es que yo... es la segunda vez
que me hace una pregunta usted aquí y he cogido el Diario de
Sessiones y lo he traído porque es que además usted es
imprevisible, ya se lo decía el otro día, y la verdad es que
tengo cierta debilidad por usted. Claro, usted ya me dijo el
otro día, por tanto no le voy a responder a esta pregunta
porque no creo que sea cierta y usted juega con las palabras,
me dijo que había contratado yo seis secretarias, lo dice el
Diario de Sessiones y resulta que no había contratado ninguna,
resulta que lo tenía bien claro en su pregunta parlamentaria,
es decir, me dice usted gente que ocupe llocs de lliure
designació i vostè em diu que jo he contractat sis secretàries, de
la mateixa manera que ara em posa les ballarines per enmig i tal.
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Miri, si a vostè el que li posa són les ballarines que hi pugui
haver per Son Real jo li acompanyaré, no passi pena, i si en
trobam cap i vostè vol fer un ball el farà, amb tota tranquilAlitat,
però...

(Alguns aplaudiments)

... sincerament, li vaig ..., no, sincerament, Sr. Diéguez, li vaig
dir i vaig acabar dient-li l’altra vegada, Sr. Diéguez, esperaba
bastante más porque le conozco poco, pero lo que he oído de
usted es que tiene mucha más capacidad que para llegar a
hacerme preguntas de este tipo, y sigo pensándolo. Sr.
Diéguez, usted tiene mucha más capacidad que para bajar a
esos niveles, elévelos y yo me pondré también a ese nivel, se lo
aseguro, puedo llegar ..., a su nivel puedo llegar, de verdad,
pero si me lo baja tanto pues la verdad es que me dan pocas
ganas de jugar el partido, y usted que de futbol entiende vamos
a jugar un partido como toca. Póngase a la altura del Barça y
del Madrid, de que hablaba el otro día y vamos a jugar esa
liga. Venga.

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 10293/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport a les persones amb discapacitat.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 10293/12, relativa a suport a
les persones amb discapacitat, que formula la diputada Sra.
Conxa Obrador i Guzmán del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller de Salut, Família
i Benestar Social, vostè va participar en un plenari protagonitzat
per les persones amb discapacitat i va donar suport a la
declaració institucional. Com concretarà el seu compromís amb
aquest colAlectiu?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Obrador. Vaig
participar, en concret dia 3 de desembre d’aquest mes, en un
plenari aquí monogràfic de discapacitats i a més la declaració
institucional que a proposta del CERMI l’endemà, el dimarts,
just abans de començar un plenari com aquest, es va llegir. Don,
des de la conselleria, total suport a aquesta declaració
institucional i vull agrair al Parlament l’organització d’aquest
plenari monogràfic des del punt de vista de poder sensibilitzar
tota la població de les Balears d’una situació molt concreta, com
és la discapacitat. A més, el president del Govern de les Illes
Balears també va demanar disculpes pel retard en el pagament
i es va crear un grup de feina per intentar millorar tot allò que
ara és millorable.

Per tant, com ho volem fer? Totes les conclusions que surtin
d’aquest grup de feina seran ben rebudes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies. Moltes gràcies, Sr. Conseller. És cert, la
setmana passada vàrem escoltar el que vostè ha dit i moltes més
coses que varen plantejar els colAlectius de persones amb
discapacitat. En aquesta mateixa sala les reivindicacions de les
entitats i de les persones amb discapacitat que pujaren a la
tribuna va ser per denunciar les retallades sanitàries que els
obliguen a avançar ara el pagament dels seus medicaments i de
les seves pròtesis, les retallades en educació que els deixen
sense professorat de suport, les retallades en les polítiques
d’ocupació que deixen sense recursos els programes de
formació de centres especials. També varen denunciar la
paralització de la Llei de dependència que deixa quasi mil
persones esperant una plaça. I també varen denunciar el deute
de 15 milions que té l’administració amb les entitats.

Tot això ho vàrem sentir aquí. I és cert, dilluns passat el
president Bauzá va escenificar el seu compromís, va demanar
disculpes pel retard en els pagaments i els va dir: “estaré sempre
al vostre costat”. I això està molt bé i nosaltres ho celebram,
però de moment el més concret que tenen de vostès és la foto
que es feren aquí. 

La prioritat del colAlectiu ara és cobrar el deute de 15
milions, deute que està posant en perill el teixit associatiu de la
discapacitat, format per 57 entitats, més de 100.000 usuaris i
més de 2.000 professionals. Molts quedaran al carrer si el
Govern no paga. Vostès estan retallant als més vulnerables,
doblement castigats per la crisi i per la manca d’igualtat
d’oportunitats, quan haurien de tenir doble ració de suport
institucional, Sr. Conseller. I què tenen?, la mà estesa i buida
d’un president que es diu sensible, però que gasta els doblers del
rescat per pagar primer a les entitats financeres i les farmàcies
abans de pagar el deute amb les entitats de discapacitats.

Darrere el deute del Govern hi ha persones, no són xifres, no
són números. Les factures pendents que tenen vostès amb els
colAlectiu de la discapacitat no poden formar part de la solució
al control del dèficit. Quants de dies hauran de passar perquè es
faci realitat el suport del Govern? Què més pensen fer vostès?
Pensen pagar ara els 15 milions? Digui-ho aquí i avui.

(Alguns aplaudiments)



2784 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 11 de desembre del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, BENESTAR SOCIAL
I FAMÍLIA (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Obrador. Com dic,
aquest plenari va ser un plenari d’alta sensibilització per a tota
la societat balear que el va poder veure, ja fos en directe o en
diferit. Les autoritats d’aquestes illes també en varen prendre
nota i ho demostren les declaracions. De la feina en surt el
profit, feim passes, ens reunim amb el CERMI, amb UNAC, per
tal d’intentar fer feina conjunta, salvar amb uns pressuposts que
no m’amag de dir-ho, són difícils, són durs, uns pressuposts
ajustats per tal de mantenir els programes a benestar social, per
tal d’intentar salvar totes aquestes ràtios de pobresa que cada
vegada la situació econòmica empitjora i donar el màxim servei
a la societat.

Per tant, des de la responsabilitat el que dic és que serem
receptius a allò que d’aquest grup de feina pugui sortir com a
conclusió, total suport des de la Direcció General de Benestar
Social a aquest grup de feina i continuarem fent feina
conjuntament amb ells, per tal de prestar aquests serveis. 

Moltes gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 10307/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a inserció dels colAlectius vulnerables.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 10307/12, relativa a inserció
del colAlectiu vulnerable que formula la diputada Sra. Margalida
Prohens i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. L’atur és sens dubte la gran xacra
dels nostres temps, una xacra contra la qual val la pena lluitar i
no escatimar esforços, ni recursos, la qual cosa no vol dir que
aquests siguin ilAlimitats, sinó que s’han d’analitzar on i com
s’utilitzen per fer diana, per anar encaminats als colAlectius i a
les persones que més ho necessiten i per aconseguir un màxim
aprofitament dels recursos, aconseguint al màxim la inserció,
l’ocupació estable i l’ajuda a aquelles persones sobre les quals
cauen sense palAliatius els efectes més durs de la crisi
econòmica. Aquests són els coneguts com colAlectius
vulnerables: majors de 45 anys, aturats de llarga durada, dones,
joves, persones amb risc d’exclusió social, etcètera. Uns
colAlectius que ja es reconeix com a tal i posa mecanismes al seu
abast, la reforma laboral aprovada pel Govern del Partit
Popular.

Una reforma laboral que havia de tenir nefastes
conseqüències per al mercat laboral, que havia d’afavorir els
acomiadaments i els concursos de creditors. I veim, no obstant
això, que les darreres dades pel que fa a la nostra comunitat
autònoma no diuen el mateix. Balears és l’única comunitat on
baixen els concursos empresarials, amb una reducció del 12%.
L’atur el mes de novembre baixa per primera vegada des de
2006 i reduïm la taxa interanual del nombre d’aturats. 

Per això, perquè sabem els esforços que fan especialment
per protegir els més febles, li volem demanar, Sr. Conseller, en
què consisteix la convocatòria de 6 milions d’euros, per dur a
terme processos d’inserció laboral de colAlectius vulnerables,
aprovada pel Consell de Govern el passat 16 de novembre? A
més, el volem felicitar perquè aquesta convocatòria cofinançada
per fons socials europeus, demostra que tornam tenir la
confiança d’Europa en la gestió d’aquestes ajudes, cosa que va
quedar seriosament en perill en la suspensió d’aquest fons i el
bloqueig de 38 milions d’euros per la mala gestió que en va fer
el pacte. Un toc d’atenció inèdit i inaudit.

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):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada,
efectivament hi ha molts de temes dels quals convendrà parlar
i tots estam especialment sensibilitzats. Primer hem fet allò
d’encendre una espelma i no enfadar-nos amb la fosca, després
començar a fer feina en tot allò que teníem pendent, després
superar una suspensió i les notícies sobre les darreres evolucions
fetes són molt positives. Per tant, podem fer algunes accions i
aquesta és especialment interessant i important pels colAlectius
que afecta.

I aquestes accions per a colAlectius vulnerables que coneix
molta gent, però que val la pena destacar, fan referència a
programes específics d’inserció laboral per a persones amb
discapacitat, per a persones amb discapacitat específica de
malalties mentals, per a colAlectius de joves d’entre 16 i 30 anys
amb risc d’exclusió, per a colAlectius de dones amb risc
d’exclusió. I en què es basen aquests processos específics?
Aquests processos tenen una part d’acollida, una part de
diagnòstic, una part d’informació, una part d’entrenament
d’aspectes laborals, una part de formació i recerca activa de
feina i una part d’aspectes personals, socials i seguiment de la
possible oferta d’ocupació.

Per tant, creim que és molt important i especialment per a
aquests colAlectius més dèbils, aquests que necessiten més
aquest suport, per saber primer les competències professionals
que tenen, les necessitats d’acollir amb entitats específicament
destinades a aquest tipus de processos d’acompanyament. A la
passada convocatòria de novembre de 2010 fins a 2011 varen
participar-hi 22 entitats, a les quals els vull expressar realment
l’agraïment per fer feina amb aquests colAlectius i amb aquests
tipus de feina, a la qual alguns diuen que no hi estam interessats
i realment hi estam molt interessants, com els que més.
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Aconseguim taxes d’ocupació i d’èxit, per dir-ho d’alguna
manera, que al cap i a la fi arribar a trobar un lloc de feina amb
les circumstàncies actuals, i els trobàrem ja dins el bienni 2011-
2012, és de prop del 30%. I això és important i és molt
important continuar-hi fent feina i estic d’acord que la majoria
de gent deu pensar el mateix.

Per tant, l’agraïment a les entitats que segueixen fent feina
per a aquests colAlectius, la decisió del Govern de continuar-hi
fent feina i realment informar a aquest Parlament puntualment
d’aquestes convocatòries així com vagin sortint. Moltes gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 10302/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a consorci de borsa de places.

EL SR. PRESIDENT:

Onzena pregunta, RGE núm. 10302/12, relativa a Consorci
de borsa de places que formula la Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Bon dia senyores i senyores diputats.
La Conselleria de Turisme i Esports aprovà ara fa un any, les
noves condicions de pagament per a les empreses que
volguessin legalitzar les places turístiques. En concret, s’amplià
el termini, es possibilità el pagament fraccionat fins a quatre
terminis i s’eliminà l’exigència d’haver de disposar d’un aval
del 125% del seu valor. És a dir, no es demanaven impossibles,
s’adaptaven les normes a les difícils circumstàncies existents,
perquè les empreses poguessin complir amb els requisits, perquè
les empreses estan formades per persones i les persones en
aquest Govern popular són el primer.

Sr. Conseller de Turisme, quina és la situació actual del
Consorci de la borsa de places quant a ingressos i despeses, ara
que ja ha passat un any des de l’esmentada modificació?
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Turisme.

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

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Diputada. El
Consorcio en cuanto a ingresos y proyectos, en cuanto a
ingresos, en lo que llevamos de año, es decir, sólo este año, se
han regularizado 1.907 plazas por valor de 9.670.653 euros.
Estas 1.907 plazas regularizadas en 2012 contrastan bastante por
supuesto con las del año 2011, ya que tan sólo en ese año se
regularizaron 108 plazas, por valor de 527.870 euros. El plazo
para la regularización establecido en la Ley de turismo finaliza
en el 2014, por lo que se prevé que haya bastantes más plazas
regularizadas a lo largo de estos años.

En cuanto a la distribución geográfica de las mencionadas
plazas, las 1.907 de este año son las siguientes: 10 corresponden
al municipio de Andratx, 86 a Alcúdia, 454 a Calvià, 143 a
Capdepera, 8 a Estellencs, 55 a S’Arenal de Llucmajor, 50 a
Manacor, 41 a Muro, 307 a Palma, 68 a Pollença, 161 a Son
Servera, 98 a Sant Llorenç, 228 a Santa Margalida, 133 a
Santanyí, 26 a Ses Salines, 30 a Felanitx i 9 a Sóller.

En cuanto a los proyectos lógicamente ya hay algunos en
marcha, son la regeneración de la playa de Cala Agulla,
actuaciones en Cala Millor, actuaciones en la bahía de Alcúdia,
demolición del Hotel Rocamar del Puerto de Sóller, pero
precisamente en la reunión de la junta rectora del consorcio que
tendrá lugar mañana a las 10 se propondrán nuevos proyectos.

En cualquier caso es importante tener en cuenta y recordar
que la junta rectora del 14 de junio de este año, adoptó como
criterio general de actuación, intentar priorizar la inversión
pública en las zonas en que haya habido inversión privada.
Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sr. President. Enhorabona, Sr. Conseller, perquè
només entrar a governar, vostè i el seu equip es varen posar a
fer feina amb realisme, tocant de peus a terra, gestionant el que
hi havia, lluny dels móns de yuppie que han caracteritzat els
governs socialistes i del PSM, que pressupostaven un euro per
a la partida del descompte de resident el 2009, que nomenaren
una consellera al Consell de Mallorca, malgrat no tenir
competències, que se’n duien de viatge a sindicalistes i
estudiants a les fires i es gastaven fins a 1.300.000 euros d’un
sol cop, com si la crisi no anés amb ells, com si realment es
creguessin allò de què estàvem a la Champions League de
l’economia.

Enhorabona perquè realment el Partit Popular està
demostrant que es pot fer molt més amb molt menys. D’això
se’n diu seny, d’això se’n diu eficiència. Les xifres parlen per
si soles. A la legislatura del pacte 800 places legalitzades, en un
any del Govern del Partit Popular 1.907 places. S’han triplicat,
i això és un èxit, pesi a qui pesi. Gràcies a la iniciativa de la
conselleria, disminuirà l’oferta ilAlegal, podrem oferir més
qualitat i serem més competitius. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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I.12) Pregunta RGE núm. 10309/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a informe sobre transparència de l'ONG
Transparència Internacional.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 12, RGE núm. 10309/12, relativa a
informe sobre transparència de l’ONG Transparència
Internacional i 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, li feim aquesta pregunta perquè
sabem que per al Govern, al qual vostè hi pertany, la
transparència de les administracions és una qüestió prioritària i
que ja ha començat a donar els seus fruits. Després d’haver patit
un govern que ens amagava informació i ens ocultava dades als
ciutadans de les illes, un govern com el del pacte que ha estat el
paradigma de l’opacitat i de la falta de transparència; haver de
patir un govern que fins i tot amagava als ciutadans sentències
que els eren desfavorables, com per exemple la del conveni de
carreteres, o la dels complements dels metges. Després d’haver
de suportar una gestió de malbaratament i arbitrarietat absoluta
en la concessió de subvencions públiques i amb contractacions
fetes a mida, fora de la llei de contractes públics. 

Un govern que al final de la legislatura va fer la Llei del bon
govern, una llei que ha resultat ser un nyap normatiu i que el
Govern de les Illes Balears haurà d’adaptar al nostre
ordenament, haurà d’adaptar al nou marc jurídic establert pel
Govern d’Espanya, mitjançant la Llei de transparència,
informació pública i de buen gobierno. S’han fet mesures
importants, com per exemple la creació de la central de
compres, s’ha gestionat amb més qualitat amb els serveis de
qualitat del seu departament. Hi ha més participació cap als
ciutadans, i això fa que avui hi hagi entitats que vegin amb bons
ulls tota aquesta gestió que fa el Govern de les Illes Balears.

Per això, Sr. Conseller d’Administracions Públiques, li
voldríem demanar quina és la valoració que vostè fa sobre
l’informe de transparència emès per l’ONG Transparència
Internacional que li posa una nota i ens agradaria saber quina és
la seva apreciació. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la valoració que faig, que
fa aquest govern és molt bona. I dic que és molt bona perquè
aquesta ONG ens ha atorgat una puntuació de 83,8 punts sobre
100, cosa que ens posa per damunt la mitjana de tot l’Estat que
és del 79,9%. I quan dic que la valoració és molt bona és perquè
el resultat és positiu en molts d’aspectes. La puntuació que ens
ha donat suposa una millora de la transparència d’un 27,5%

respecte de 2010, que és quan aquesta organització va fer el seu
primer informe.

Som la tercera comunitat autònoma que més ha millorat,
després del País Basc i de Cantàbria. De fet i d’acord amb
aquesta ONG, fa dos anys érem els darrers de la classe,
ocupàvem el lloc quinzè de disset llocs i ara ja estam en el lloc
nombre nou. Hem avançat per tant sis posicions en dos anys.
Aquestes dades surten d’una avaluació molt profunda que fa
aquesta organització no governamental que es dedica a lluitar
contra la corrupció política. S’avaluen 80 indicadors i al final es
resumeix en la puntuació de sis aspectes i que en el nostre cas
queda de la següent manera. 

La informació sobre la comunitat autònoma un 90,9 sobre
100. Tercera millor nota de tot l’Estat. Relacions amb els
ciutadans i la societat 92,3%, segona millor nota de tot l’Estat.
Transparència econòmicofinancera 50 sobre 100, sisena millor
nota. Transparència en les contractacions de serveis, obres i
subministres, 100% de valoració positiva. Transparència en
matèria d’ordenació del territori, urbanisme i obres públiques
85,7%. I, per acabar, indicadors de la nova Llei de transparència
un 86,7%.

He de dir també que aquesta bona puntuació hi és perquè és
clar que hi ha unes indicacions polítiques darrera per tal de fer
feina en aquest sentit i gràcies també a la implicació de tot el
personal del servei de qualitat i de la Direcció General de
Funció Pública i de Qualitat que tenen unes directrius molt
clares en aquest sentit. Per tant, vistes les notes, tot açò ens
motiva a continuar treballant en aquest sentit, de donar la major
transparència als ciutadans.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 10310/12, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballs d'extracció de
biomassa vegetal a Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Tretzena pregunta, RGE núm. 10310/12, relativa a treballs
d’extracció de biomassa vegetal a Menorca que formula la
diputada Sra. Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Els plans
d’actuació que s’executen en els boscos del terme d’Es
Mercadal a Menorca, per obtenir productes forestals i aprofitar
l’excedent de combustible vegetal, han provocat les crítiques de
grups polítics, com l’Entesa d’Es Mercadal, que han denunciat
els mètodes emprats i demanen informes mediambientals. En
realitat aquestes protestes tenen el seu origen en la ignorància i
el desconeixement de les feines que es duen a terme a les
masses boscoses de Sa Roca i Binifabini, situats a la zona centre
de Menorca.
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Aquests boscos constitueixen una de les àrees naturals amb
major risc d’incendi forestal a la nostra illa, segons ha advertit
l’IBANAT, que demanà reiteradament mesures per prevenir i
evitar aquest perill. Des del Grup Parlamentari Popular ens
volem fer ressò avui d’aquesta iniciativa per a l’extracció de
biomassa vegetal a Menorca en considerar que permet obtenir
un bon rendiment dels boscos, massa anys abandonats i a la
vegada, crea les condicions de protecció reclamades per
l’Institut Balear de la Natura. 

Consideram, per tant, que en lloc de crear alarmismes
injustificats entre la població i d’alertar sobre impactes
inexistents, els colAlectius que es dediquen a difondre i a
denunciar accions que de manera gratuïta i injustificada
consideren perjudicials, primer haurien d’informar-se d’una
manera raonada. 

Rebutjam les crítiques sense fonament; en canvi valoram de
forma molt positiva l’aprofitament els boscos, ja que forma part
del programa de reactivació econòmica que impulsa el nostre
govern, una actuació recollida a la Llei de mesures de suport a
la indústria i l’energia, ja aprovada i en vigor. Per tant, Sr.
Conseller, quins són els plantejaments i objectius per a
l’obtenció de biomassa vegetal en els boscos del terme d’Es
Mercadal?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller de Medi Ambient.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, els beneficis
que s’obtenen de l’aprofitament de la biomassa vegetal
actualment a Menorca, i que a Mallorca també tenim una sèrie
de casos i a Eivissa, radiquen principalment en una sèrie
d’aspectes que nosaltres valoram molt positivament des de la
conselleria. 

Primera cosa: s’aprofita biomassa forestal, actualment
disponible per a l’obtenció d’un recurs que és de cara a
l’obtenció d’energia de fonts renovables. Es tracta d’un recurs
energètic amb un balanç neutre de carboni i que per tant no
contribueix a l’augment de l’efecte hivernacle i de l’escalfament
global, és un font d’energia a fomentar segons els diferents
plans sectorials energètics vigents. També suposa l’aprofitament
d’un recurs fins ara poc aprofitat; no fa gaire, va quaranta,
cinquanta anys, sí que era aprofitat, i la gent, els mateixos
pagesos, se’n cuidava de dur aquells boscos nets i d’aprofitar
aquesta llenya per després escalfar-se. Això ha passat ja
pràcticament a la història, tret de casos molt puntuals, i ara el
que un temps es feia per aquella gent que vivia, habitava a fora
vila i que vivia del fora vila i de la part forestal, idò ara ho han
de fer determinades empreses amb determinats objectiu, un molt
clar, neteja de boscos per evitar que hi hagi després incendis i,
l’altre, que és una font d’obtenció de noves energies, energies
renovables.

De fet aquesta és possiblement la manera de crear més feina
i de dinamitzar millor tot el sector dins el sector de les energies
renovables dins Balears. És el que empra més mà d’obra tant
per la gent que hi ha de fer feina -a Menorca crec que són ara
unes 10 persones que hi fan feina-, com també després els
transportistes, les navilieres, etc., etc., amb la qual cosa crec que
parlam d’una cosa realment interessant i que cobreix una sèrie
d’objectius. 

En cap cas no es considera l’actuació una cosa que no
estigui autoritzada. És una obra, atès que es tracta d’una
actuació autoritzada per l’òrgan competent en matèria forestal.
Té perfectament tots els permisos, i aquí tornam topar amb el fet
que efectivament, com ha dit vostè, hi ha gent que vol fer volar
coloms, vol embullar, vol fer veure coses que no són, etc., i al
cap i a la fi les coses tanmateix estan amb els permisos que toca,
hi ha un pla molt clar, els nostres tècnics fan el seguiment, fan
les comprovacions, per la qual cosa hem de dir que el que s’ha
comentat o que hem vist per alguns diaris és totalment fals i a
més fora de lloc, i amb poques ganes de sumar, sinó moltes
ganes de restar.

Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 10291/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aprofitament de l'atenció sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta RGE 10291/12, relativa a aprofitament de l’atenció
sanitària, 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. Abans de formular la pregunta vull
tenir unes breus paraules per anomenar i agrair al Sr. Joan Sans,
gerent de Son Espases, la feina feta. Descansi en pau.

Sr. Conseller, després de desset mesos de retalls i
copagaments hem passat d’una promesa d’una sanitat excelAlent
a trobar-nos més de 120.000 persones que esperen i es
desesperen a les llistes d’espera, una gestió negativa i caòtica,
i per això li demanam si pensa el Sr. Conseller de Salut donar
aprofitament privat a l’atenció sanitària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller de Salut.
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EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Thomàs, per les paraules
cap al que fins ara ha estat el gerent de l’Hospital Universitari
Son Espases, que ha desenvolupat una tasca molt professional,
i des de la seva prudència, saviesa i saber fer ens ha liderat i
capitanejat l’hospital de referència d’aquestes illes.

La feina que fa la conselleria és en pro de la sostenibilitat
del sistema sanitari públic i vol mantenir el model d’assistència
sanitària pública tal com els ciutadans l’entenen. L’únic
aprofitament privat que hi cap és el que vostè i jo ja coneixem:
quioscs, cafeteries, entitats bancàries i d’altres establiments que
poden llogar instalAlacions, per exemple a Son Espases i a altres
hospitals, que ens produeixen un ingrés econòmic als comptes
de l’ib-salut. Aquest és l’únic aprofitament que hi pot haver en
aquests moments quant a assistència que no és sanitària, però sí
que correspon als comptes del Servei de Salut.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat. 

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Miri, enguany el projecte de pressupost per
exemple assigna més de 40 milions a treballs realitzats per altres
persones i professionals. Vostès decideixen anulAlar una
adjudicació de l’ampliació de l’Hospital de Manacor per després
facilitar la construcció d’un hospital per a la sanitat privada,
curiosament per una empresa vinculada amb l’exconseller
Mesquida. Obliguen a pagar 10 euros per una taxa que és un
frau i desgraven les assegurances privades. 

I, miri, el projecte de pressuposts incorpora una taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
del Servei de Salut. Vostè diu que és per publicitat, però també
diu el pla d’equilibri que es pensen llogar instalAlacions de Son
Espases, i parla de llogar quiròfans, habitacions i altres
instalAlacions a metges privats o a societats limitades. Fins i tot
situa el lloguer de despatxos entre 10 i 20 euros el metre
quadrat. I ara saben, sí, sabem, Sr. Conseller, sabem que el
Servei de Salut ha reconegut que aquesta nova taxa podria
utilitzar-se per a això. Sí, ho diu el Servei de Salut, i situa els
ingressos en 1.300.000 euros, i sabem que el pla d’equilibri per
a vostè és d’obligat compliment.

Per tant la realitat enguany és que tenim menys de 1.000
euros per habitant per atendre la salut de les persones. Caminam
cap a dues sanitats: una que es vol degradar perquè no és
negoci, no és rendible i per tant serà un luxe, i per tant es crea
un espai per fer de la sanitat un negoci amb decisions com
aquestes. Vostès volen fer negoci amb la salut de les persones.
Per això jo li torn demanar: pensa vostè llogar instalAlacions per
a l’assistència sanitària privada a Son Espases, com diu el pla
d’equilibri? Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Martí Sansaloni i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Thomàs. AnulAlar
l’ampliació de l’hospital públic de Manacor era que no hi havia
doblers en el Servei de Salut per adjudicar i licitar aquesta obra
de la qual vostè havia iniciat els tràmits; com que no teníem els
milions d’euros per poder-ho pagar ho vàrem anulAlar, perquè
només podem comprometre allò que podem pagar. 

Si una clínica privada compleix tots els requisits legals, i pel
seu compte i risc i del capital que ells puguin aportar volen
invertir els seus doblers, l’administració el que ha de fer és
garantir el compliment d’aquesta legalitat. No hi hem de cercar
més explicació que aquesta. 

I la sanitat no és un negoci, Sr. Thomàs. Li repetesc que
l’únic que tenim en aquests moments damunt la taula són
quioscs, floristeries, entitats bancàries i cafeteries, que qualsevol
persona que pugui visitar Son Espases ho pot veure. A més
l’únic que està en tot cas externalitzat a Son Espases són serveis
de neteja, serveis de manteniment, serveis de seguretat, càtering,
i això mateix és el que després vostè l’any 2010 va copiar amb
el model de Can Misses. 

No hem d’intentar confondre. L’assistència sanitària
continuarà essent pública tal com els ciutadans l’entenen en
aquestes illes des de fa una sèrie d’anys. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 10303/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a corredor ferroviari de la
Mediterrània.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 15, RGE 10303/12, relativa a corredor
ferroviari del Mediterrani, que formula el diputat Sr. Carlos
Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidente. El corredor ferroviario del Mediterráneo
es el principal corredor de carácter transversal de España.
Constituye un eje básico ferroviario para viajeros y mercaderías,
con importancia estratégica nacional e internacional,
permitiendo el acceso ferroviario a los puertos mediterráneos
españoles con un ahorro de costes y tiempo, así como beneficio
medioambiental, uniendo en un eje la mayor concentración de
población y actividad económica. 

A pesar de la importancia para nuestra comunidad el anterior
govern no se interesó nunca por esta básica infraestructura, ni
siquiera se pronunció en esta cámara en la pasada legislatura,
nada de nada. Conscientes de su importancia, este govern sí da
un respaldo continuo a este elemento dinamizador económico
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e industrial, destacando la implicación personal del presidente
Bauzá en la defensa y el respaldo del proyecto. Además ahora
esta cámara sí se ha pronunciado a favor con una declaración
institucional, que recordarán, en el pleno del 18 de octubre del
2011. 

También aquí es incoherente la postura de la oposición. Por
un lado descubren ahora la importancia de este corredor
ferroviario, uniéndose incluso a darle apoyo. En cambio critican
continuamente la inversión estatal en alta velocidad, necesaria
para desarrollar este proyecto. Total incoherencia. Por no hablar
de la deslealtad socialista, presentando una iniciativa posterior
y ajena a la declaración institucional que anteriormente habían
apoyado. Además el gobierno socialista ni solicitó su inclusión
en la red transeuropea de transporte. 

El corredor ferroviario del Mediterráneo es una auténtica
prioridad para el gobierno central del Partido Popular,
destinando el 22,4% de la inversión ferroviaria del 2012 y el
23% de la del 2013 a este importante proyecto. El próximo
febrero el Consejo Europeo fijará la situación financiera para las
grandes políticas comunitarias años 2014-2020, pidiendo el
comisario de Transporte un apoyo explícito para los grandes
ejes transeuropeos como el corredor ferroviario del
Mediterráneo. 

Así, Sr. Conseller de Presidencia, le formulo la siguiente
pregunta: ¿qué actuaciones continua haciendo el Govern de
apoyo al corredor ferroviario del Mediterráneo? Gracias.

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. Muy buenos
días a todos. La euroregión y las regiones de Murcia, de
Valencia, de Cataluña y de Baleares han aunado esfuerzos en
este último año para conseguir que el corredor mediterráneo se
incorpore como un eje prioritario dentro de la red transeuropea
de transporte dentro del marco plurianual 2014-2020, y este
esfuerzo lo ha hecho el Gobierno de las Islas Baleares pensando
que esto hará más fuerte a Europa y nos hará también a nosotros
más fuertes dentro de Europa.

Una de las últimas acciones que hemos llevado a cabo fue en
el marco de la reunión de la euroregión Pirineos-Mediterráneo,
en la que los dos presidentes autonómicos y los dos presidentes
de las regiones francesas que conforman esta euroregión
firmaron una declaración en la cual piden a las instituciones
europeas y a las instituciones nacionales que elaboren un
calendario de trabajo para complementar la línea de alta
velocidad que une las ciudades de Valencia, Toulouse y
Montpellier. También para la interconexión de todos los puertos
de la euroregión de mercancías, entre los que se encuentra la
ciudad de Palma de Mallorca. 

Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos ver una
realidad este eje ferroviario, en concreto para el año 2020, lo
cual va a tener una repercusión muy importante para nuestra
comunidad autónoma tanto en la importación como en la
exportación de productos. Mejorará desde luego el tráfico de
mercancías, generando así tanto una reducción de costes como
también una agilización en los mismos, y además también
tendrá una repercusión muy positiva dentro de nuestro tejido
empresarial, a la vez que se crearán puestos de trabajo y además
afectará de una forma directa a nuestra economía en general. 

En estos momentos estamos pendientes de la aprobación del
presupuesto europeo para el período 2014-2020, en el cual
quedarán reflejadas las cantidades que se destinarán a este
proyecto. Nosotros esperamos que dentro del mes de febrero
podamos ya saber exactamente la partida presupuestaria que la
Unión Europea dedica a este proyecto.

Muchísimas gracias.

I.16) Pregunta RGE núm. 10305/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a convocatòries de cursos de formació del
SOIB.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 16, RGE 10305/12, relativa a
convocatòries de cursos de formació del SOIB, 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. Senyores i senyors diputats,
Sr. Conseller, recentment hem pogut llegir als mitjans de
comunicació que els centres de cursos de formació per a aturats
promoguts pel SOIB no atendran més aturats fins que no
s’hagin cobrat els 13 milions d’euros que se’ls deuen,
corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010, per cert època en
què governava aquell pacte de tots contra el Partit Popular, és a
dir, PSOE, PSM, Esquerra Unida, Els Verds, Esquerra
Republicana i l’avui extingida Unió Mallorquina. Fins i tot s’ha
anunciat l’exercici d’accions legals si no es cobren les quantitats
que es deuen en un termini de quatre dies, a comptar des del dia
d’avui. És a dir, tot junt, una total i absoluta irresponsabilitat per
part dels partits que governaven a l’època del pacte, que es
dedicaven a oferir cursos a un colAlectiu tan vulnerable com el
de la gent sense feina i del qual presumeixen d’estar tant al seu
costat amb aquest nou discurs de les persones, però que després
resulta que a l’hora de la veritat tan sols els importava de cara
a la galeria, perquè a l’hora de complir els compromisos no
pagaven.

Amb l’arribada del nou govern del Partit Popular es va
evidenciar encara més que tan sols es pagava la bestreta per
iniciar les accions de formació, orientació o itineraris d’inserció,
però no es procedia a la liquidació d’aquests expedients, és a
dir, al seu tancament, amb la conseqüència que les entitats
colAlaboradores no podien cobrar la part restant de la subvenció,
el que suposa una gravíssima irresponsabilitat. En aquestes
altures ja no ens estranya aquest comportament del govern del
pacte, més encara si tenim en compte que durant fins i tot nou
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mesos el SOIB va estar en punt mort, sense director, perquè
senzillament ni tan sols en això eren capaços de posar-se
d’acord en aquell guirigall de partits.

Per totes aquestes raons és perquè avui li deman quines
gestions s’han duit a terme des del SOIB en relació amb les
convocatòries de 2008 a 2011 dels cursos de formació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Conseller d’Educació.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament el que
hem hagut de fer és, al mateix temps de fer feina i continuar
treballant en el pitjor entorn econòmic i d’ocupació que ens hem
trobat mai, fer una feina suplementària de revisió d’un grapat
molt gros d’expedients, i també cercar conjuntament amb la
Direcció General de Treball i de Vicepresidència Econòmica
com poder fer efectius aquests pagaments que ja
impossibilitaven fins i tot a les entitats colAlaboradores poder
seguir.

Perquè parlem d’unes xifres, els he de dir que en arribar
aquest govern i la Direcció General del SOIB es trobaren 1.407
expedients que suposen un import de revisió total de 114
milions d’euros per liquidar. Això vol dir que és imprescindible
seguir amb aquest procediment per comprovar, a part de les
bestretes, els procediments que s’han de fer per tal, si hi ha
d’haver possibles devolucions, de fer els possibles pagaments
i acabar de tancar aquests expedients, que també com vostès
saben en bona part depenen de fons europeus gestionats
directament o indirecta per aquest govern. Per tant teníem, com
se sol dir en mallorquí, un bon berenar. 

Segon punt. Per allò que fa referència a formació de
desocupats faltaven per liquidar la major part dels expedients
del 8, del 9 i del 10. A part d’això quedaven pendents d’abonar
a les entitats 1,3 milions d’euros corresponents a la bestreta de
cursos de l’any 2010 i la totalitat de la bestreta, que és allò que
s’avança, per als cursos del 2011. El SOIB ha aconseguit en
aquest temps tancar els expedients de formació per a desocupats
del 8 i el 9 i una part ja del 2010, i en total s’han revisat
expedients per valor de 13 milions. També s’han efectuat els
pagaments a favor de les entitats de formació de la bestreta
d’1,3 milions d’euros que l’anterior govern va deixar sense
pagar. 

També estam fent feina respecte a tots els drets reconeguts
per retards en períodes 8, 9 i 10, i els podem manifestar que en
aquests moments pràcticament ja està tot això abonat, per tant
quasi un cent per cent. 

Actualment el SOIB continua amb aquesta tasca de
liquidació, i per tranquilAlitzar els futurs usuaris, les persones
que volen millorar la seva formació, especialment dins l’àmbit
dels desocupats, els he de dir que treballant conjuntament amb
la Direcció de Tresoreria i del SOIB durant aquest mes de
desembre es faran els abonaments pendents, que suposen 2,8
milions d’euros. 

Moltes gràcies.

I.17) Pregunta RGE núm. 10311/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre dèficit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 17, RGE 10311/12, relativa a dades sobre
dèficit a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que formula
la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l’oposició vol que parlem d’ortodòxia i avui és un bon dia,
senyores i senyors diputats, per parlar d’ortodòxia, i la seva
ortodòxia, Sr. Vicepresident es veu reflectida en dos informes
que darrerament s’han fet públics sobre els compliments de
l’objectiu de dèficit. El primer són les dades oficials del
Ministeri d’Hisenda sobre el compliment durant el tercer
trimestre: som la quarta millor comunitat autònoma de tota
Espanya, un 0,33% enfront del 0,93 de la mitjana nacional, i el
segon informe és la previsió que fa el FDA del compliment de
tot l’any 2012, ens situa com a una comunitat autònoma que
complirem amb un 1,4%, una dècima inferior a l’objectiu de
l’1,5%.

Les comparacions, senyores i senyors diputats, poden ser
odioses i en aquest cas ho són. Basta recordar que el mateix
trimestre de l’any passat hi havia un desviament deu vegades
superior, de 875 milions d’euros de desviament hem passat a
només 87 milions d’euros. O que el 2010 es va duplicar
l’objectiu previst, d’un 2,4% a un 4,1%, fet que es reproduïa
cada any; un descontrol dels comptes públics que ens va dur a
una autèntica sagnia d’impagaments, d’endeutaments i
d’aturats.

De l’heterodòxia a l’ortodòxia, Sr. Vicepresident, com vostè
diu del caos en el cosmos. La ruptura de la tendència ha estat
espectacular, hem passat d’estar en el rànquing de les darreres
comunitats autònomes a ser de les primeres, tornam recuperar
posicions que, curiosament, sempre es recuperen quan governa
el Partit Popular.
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Sr. Vicepresident, és de justícia reconèixer la feina seriosa
i rigorosa de tot un govern que amb molts d’esforços i sacrificis
recupera la sostenibilitat del sistema dirigit a les persones, a la
sanitat, a l’educació i als serveis socials. El felicitam des del
nostre grup i volem conèixer la seva valoració.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident Econòmic.

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

Sr. President. Sra. Diputada, miri, crec que començam a
superar el malson (...) d’una esquerra que va fer malbé tot
l’entramat de l’estat del benestar.

(Remor de veus)

Que tenia un origen aquest estat del benestar i l’estat del
benestar l’origen que tenia era donar seguretat a les persones. I
quan varen intentar aquesta seguretat, les persones es varen
trobar que el malbaratament dels recursos que es va produir
durant la legislatura passada es va convertir en una inseguretat
flagrant, en una inseguretat tremenda que ara intentam posar en
ordre. I es tracta d’això, es tracta de fer passes cap a aquesta
nova organització perquè ens pugui donar o per tornar a la
fortalesa de què sempre ha gaudit Balears i de què sempre ha
gaudit aquesta comunitat.

La tempesta no escamparà fins que haguem controlat del tot
els comptes públics i això significa que encara queda feina per
fer; encara tenim molt per fer per endavant, però anam en el bon
camí i en la bona direcció, crec que, per tant, la valoració només
pot ser positiva.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 10300/12, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
defensa de la llengua i competències educatives.

EL SR. PRESIDENT:

Pregunta número 18, RGE núm. 10300/12, relativa a defensa
de la llengua i les competències educatives, 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.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. President, fa poc s’ha conegut
el nou text de l’avantprojecte de LOMCE, del ministre Sr. Wert,
que, des del nostre punt de vista, només respon a les obsessions
ideològiques del Partit Popular, la recentralització i la
castellanització.

Miri, Sr. Bauzá, aquesta normativa que vostès o el seu partit
pretén ataca la nostra llengua, la llengua catalana, que queda
relegada a quarta llengua a l’ensenyament i incompleix fins i tot
l’Estatut d’Autonomia, i dóna fins i tot l’opció als pares a anar
a centres privats que hauria de pagar l’administració educativa.

En pocs dies s’han recollit 120.000 signatures a favor de
l’escola en català. Tota la comunitat educativa, també a Balears,
s’ha mostrat contrària a aquest avantprojecte: directors de
centres, estudiants, associacions de pares, tots els sindicats. En
definitiva, Sr. Bauzá, és un avantprojecte que ataca la nostra
llengua i també les nostres competències educatives.

Quin serà el posicionament del seu govern, Sr. Bauzá?

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.
Simplement una matisació, veig que ho ha modificat a la
expressió oral, però el text originalment, la seva formulació és
incorrecta, com quasi sempre, perquè diu projecte de llei, quan
és un esborrany d’un avantprojecte, no és el mateix.

(Remor de veus)

Llegeixin les seves preguntes. Bé, és que ja arriba a ser
ridícul que jo hagi de llegir la seva pregunta.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

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

Diu: Defensarà el Sr. President la nostra llengua i les nostres
competències educatives front al projecte de llei del Sr. Wert?
És el que vostès han dit, rectifiquin, no hi ha cap problema, però
bé, no em diguin el que vostès han escrit, perquè si ja arribam
a aquest ridícul, de ver que és extraordinari.

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor, si són tan amables.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

En definitiva, en definitiva, el que es produeix ara són una
sèrie de reunions, convocades dins el si d’una conferència
educativa sectorial, en la qual participen totes les comunitats
autònomes amb la intenció d’aportar, de millorar, en definitiva
de fer feina amb aquest esborrany de l’avantprojecte. El curiós
i el sorprenent és que hi hagi qualque comunitat autònoma i
qualque partit que també defensa el fet d’aixecar-se d’aquesta
taula i no tan sols intercanviar arguments. Si tothom fes això no
seria necessari ni convocar conferències, ni fòrums ni res.

En definitiva, Sr. Barceló, per a la seva tranquilAlitat, aquest
govern, com sempre, defensarà l’Estatut d’Autonomia i també
defensarà la Constitució Espanyola, per tal d’aconseguir un
tractament idèntic de les nostres dues llengües, que és el que
sempre hem dit.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. President. Sr. President, com ha dit el conseller, el Sr.
Bosch, la LOMCE parla de moltes més coses, ens preocupa, i
molt, el tema de la llengua; però ens preocupa el model educatiu
que volen imposar.

Aquesta llei no ha estat consensuada amb cap sector de la
comunitat educativa, amb cap. Pràcticament, com li he dit,
tothom hi està en contra, no hi ha hagut procés negociador, no
s’ha informat amb antelació, no hi ha hagut reunions. I pel que
sembla que surt en els mitjans de comunicació, només s’ha
parlat amb la Conferència Episcopal, amb aquests pareix que sí
que s’hi ha parlat.

Sr. Bauzá, tots defensam un model de qualitat, però aquesta
llei el que planteja són segregacionismes i classismes socials.
Tots volem autonomia de centres, però el que no val és que amb
aquesta excusa s’elimini la participació de tota la comunitat
educativa i es retiri als consells escolars l’aprovació dels
projectes de centre, ho deixen en mans dels directors, però
resulta que el sistema de selecció dels directors el tendrà
l’administració, que serà qui decidirà qui ocuparà aquest lloc.
En definitiva, que l’administració tendrà el control total sobre
el funcionament dels centres educatius, no hi haurà marge per
a la comunitat educativa.

Es recentralitzen les competències educatives i s’eliminen
els percentatges del currículum que podem definir nosaltres, o
sigui, les comunitats autònomes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

I plantegen la segregació de l’alumne. Rectifiquin, Sr.
Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Barceló, li he de
tornar matisar les seves expressions, diu que és una llei que no
està consensuada. És que no és una llei, és que és un esborrany
d’un avantprojecte, que el que precisament necessita, i és el que
es fa ara, és diàleg entre les comunitats autònomes, disset
comunitats autònomes i entre totes les aportacions que es
puguin fer. Per tant, no és una llei no consensuada, no digui
coses que no són, és un esborrany d’un avantprojecte en el qual
s’hi està fent feina.

Torn repetir, aquest partit, aquest govern, defensarà sempre
el que sempre hem dit, defensarà l’Estatut d’Autonomia,
defensarà la Constitució Espanyola, defensarà i se suportarà en
aquelles sentències recents del Tribunal Constitucional i
defensarà també l’elecció dels pares. Jo sé que tot això a vostè
i al seu grup no els va bé, però és la nostra proposta i és la feina
que es fa, entre d’altres amb l’aportació del conseller.

Per tant, no anticipi coses i sigui almenys generós a l’hora
de poder negociar i no hi ha lleis, és un esborrany d’un
avantprojecte de llei, Sr. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

I.19) Pregunta RGE núm. 10296/12, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets i llibertats de la
ciutadania.

Pregunta número 19, RGE núm. 10296/12, relativa a drets
i llibertats de la ciutadania, que formula la diputada Sr.
Francesca Lluch Armengol i Socías del Grup Parlamentari
Socialista.

Té la paraula la Sra. Diputada.
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LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. President del Govern a vostè li
preocupa molt el dèficit econòmic, quadrar els números a costa
dels sacrificis, del sofriment de les persones; a mi també em
preocupa molt el dèficit democràtic i d’això li vull demanar a
vostè avui, perquè des que vostè governa augmenta cada dia el
dèficit democràtic a les nostres illes.

Per això li vull demanar: creu que l’actuació del seu govern
ha ajudat, ha contribuït a millorar els drets i les llibertats dels
ciutadans de la nostra comunitat autònoma?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President del Govern.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, Sra. Barceló,
suportat amb el dret democràtic... -Sra. Armengol, perdó-,
efectivament, Sra. Armengol, disculpi, suportat amb el dret
democràtic que ens varen donar els ciutadans fa uns quinze
mesos, d’aquest dret democràtic també en fem ús.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Li citaré una sèrie
d’exemples de decisions que han pres vostès que van en contra
dels drets i les llibertats de la ciutadania: han eliminat el Consell
Econòmic i Social perquè els molestava; han eliminat el Consell
de la Joventut; governen a cops de decrets llei; persegueixen i
menyspreen els sindicats; conflicte permanent amb la comunitat
educativa; conflicte amb la sanitat pública; conflictes amb el
sector de la discapacitat; persecució, acomiadaments i
menyspreus als treballadors i funcionaris públics; conflicte amb
els empresaris del petit i mitjà comerç; conflicte amb els
treballadors dels informatius d’IB3; conflicte amb els
empresaris dels rent a cars, de les grans superfícies, fins i tot
amb la CAEB, Sr. President; conflicte amb els aturats i amb les
persones que cerquen feina.

Sr. President, presideix un govern d’homes que va contra
tothom, que governa contra tots els ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma.

(Remor de veus)

I el darrer que hem vist aquesta setmana: el ministre Wert,
que ens promou una llei educativa, va en contra de l’escola
pública, en contra de la comunitat autònoma, en contra de la
llengua pròpia d’aquesta terra, això sí, a les ordres de la
Conferència Episcopal.

(Remor de veus)

Li deman que el Sr. Bosch es reuneixi amb la comunitat
educativa i això sigui el que transmeti al Sr. Wert.

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, si són tan amables.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Aquest cap de setmana l’hem sentit qüestionar l’autonomia
universitària, consagrada a la Constitució Espanyola. Avui veim
una denúncia que han enviat la Guàrdia Civil als centres
educatius i per si fos poc legislen per eliminar més llibertats:
avantprojecte de la llei de convivència del professorat, per
tancar-los la boca; avantprojecte de la llei de símbols, per
perseguir i prohibir les quatre barres que tant el molesten, Sr.
President.

La seva obsessió persecutòria de la llengua i dels símbols
d’aquesta comunitat autònoma, la seva inspiració per fer els
discursos amb la Fundación para la defensa de la nación
española, la seva forma d’entendre el poder públic, sap on el
colAloca, Sr. President? Li dic amb tristesa, de cada vegada més
vostè recorda una dreta preconstitucional.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, Sra.
Armengol, vostè ha parlat de molts conflictes, però ha oblidat
el gran conflicte, el conflicte de gastar el que no es té i de deure
a tothom.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Aquest és el gran conflicte, li dic jo, li dic jo perquè m’he
d’encarregar d’atendre totes les persones a les quals se’ls va
prometre que se’ls pagaria i amb compromisos, aquest conflicte
no el té vostè, perquè ni hi ha pensat, ara se n’ha oblidat i a més
pensa que el conflicte ni tan sols ha existit.

Sra. Armengol, li he de dir que la principal feina que té
aquest govern és precisament arreglar el passat, li puc assegurar
que temps invertim precisament a arreglar tot el que vostè diu
que no, perquè és com si vostès ni haguessin passat per aquesta
comunitat, ni vostè ni cap dels seus companys que varen tenir
la responsabilitat de governar.
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Sra. Armengol, li he de dir que precisament amb totes
aquestes mesures que prenem nosaltres i que vostès ni s’hi
varen atrevir ni varen voler ni hi varen pensar, feim un estat
sostenible amb tot això i amb aquesta sostenibilitat d’un model
educatiu, sanitari i sociosanitari contribuïm a mantenir els drets
i la llibertat de les persones, que ara, que és l’oposició, a vostè
la preocupen.

Perquè vostè fa una política molt curiosa, vostè la política de
dir sí a tot quan governa, excepte pagar, i dir no a tot quan és a
l’oposició, excepte assumir responsabilitats. És una manera
demagògica però que a vostè li va bé, jo crec que no és la
manera ni la forma de governar ni d’exercir la responsabilitat de
l’oposició en aquest moment. Per tant, aquest govern sí que
assumeix les seves responsabilitats com toca, assumint desgast,
assumint amb valentia coses que vostès no varen fer.

Però si a vostè li preocupen les llibertats i li preocupa que
nosaltres donem llibertat als pares per triar la llengua amb la
qual volen que els seus s’eduquin, si això per a vostè és un
problema, per a nosaltres no és un problema, és un augment de
llibertat. Si a vostè li preocupa i és un problema que el català
deixi de ser un requisit per a ser un mèrit, i per això posen
recursos al Tribunal Constitucional i n’estan orgullosos, però
per a nosaltres no només no és un problema sinó que és un
augment de llibertat.

En qualsevol dels casos, el problema és no assumir la que la
majoria dels ciutadans varen decidir i el problema és no voler
assumir que si vostès són a l’oposició és, precisament, per la
manera de afrontar conflictes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President.

II. InterpelAlació RGE núm. 8267/12, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a drets de mínims.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia que
correspon al debat de la InterpelAlació RGE núm. 8267/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a decrets de mínims. En nom del
grup parlamentari té la paraula el Sr. Antoni Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, ja està bé, des d’aquesta tribuna li volem dir que
ja n’hi ha prou, ni continueu ni consentiu més mesures contra la
llengua catalana, contra la llengua del país. Ja està bé
d’amenaçar i de perseguir la comunitat educativa, ara fins i tot
enviam la Guàrdia Civil. Però fins on fan comptes arribar!

Vós sou el màxim responsable del Govern en matèria
d’educació, de cultura i de política lingüística; vós teniu la
responsabilitat institucional de defensar l’escola i de defensar la
llengua pròpia; la vostra feina no és atacar-la, la vostra feina és
defensar-la i no podeu consentir que ens ataquin des de Madrid.

Dijous, se li ha dit, hi havia una trentena d’entitats
demanant-vos que atureu l’embestida castellanitzadora i
recentralitzadora del ministre Wert; representants de pares i
mares, de directors, d’estudiants, de societat civil, de la
immensa majoria de partits, ja en duim un reguitzell de
manifestacions a favor de l’educació i del català i més que n’hi
ha plantejades. En pocs dies, una pàgina web, ha recollit més de
136.000 signatures contra el projecte Wert, 136.000; vos és
igual? És que vós també sou un toro bravo que se crece con el
castigo?

Per cert, trobau que aquest to desafiant, fanfarró, és la
manera de crear un clima condret per parlar d’educació, amb el
panorama que tenim?

Realment, la recepta del PP contra l’absentisme, contra el
fracàs escolar és més religió i menys català? El seu grup ha
arribat a dir que el català contribueix al fracàs escolar, feia anys
que no vèiem destilAlacions tan genuïnes d’autoodi, ni tan
delirants. El PP afirma en aquest parlament que vivim una
dictadura catalanista, que fa deu anys que vivim una dictadura
catalanista, que vostè ha estat director general d’una dictadura
catalanista, Sr. Bosch; vostè fa setze mesos que és el conseller
d’una dictadura catalanista. Heu estat director d’un centre en
plena dictadura catalanista i la comparau amb el franquisme. Per
l’amor de Déu, Sr. Bosch! Que no us temeu del que dieu! Què
en pensau, Sr. Conseller, d’aquesta frase?

Si no teniu sentit de la mesura, Sr. Conseller, com a mínim
tenguin sentit del ridícul i sobretot no insultin la comunitat
educativa del país. Convenguem, com a mínim, amb una
afirmació: en el nostre sistema educatiu el Govern ha de garantir
que els escolars puguin utilitzar normalment i correctament el
castellà i el català al final del període d’escolarització
obligatòria. Hi estan d’acord?

Aleshores, com podeu consentir que la llei Wert permeti
avaluar l’ESO sense acreditar el català? El castellà sí, és
obligatori, naturalment. Però el català serà opcional, seria
opcional, ho aturarem! Però l’Estat ignora les nostres
competències i insulta la nostra personalitat, l’insult ja està fet.

Però no només Wert, també vós hi feis la vostra contribució.
Per garantir el coneixement al final de l’escolarització, Sr.
Bosch, cal tenir present la situació social i demogràfica del país,
amb aquesta situació, que només un 20% de les classes es fessin
en català, com vós proposau, frustraria aquest objectiu; amb un
10% de català, els nins no catalanoparlants no arribaran a viure
el català com la llengua pròpia del país. Se’l convida a
considerar-ho una maria, o pitjor, un enfit, i això és ben seu, Sr.
Bosch, ben seu!
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Bona part de la població de les Illes Balears no hi ha nascut,
ni ve de territoris catalanoparlants, aquí es parlen un centenar de
llengües, la qual cosa fa impracticable el desideràtum d’una
especial atenció per a la llengua materna, no ho veieu així?

Per això, l’escola juga un paper determinant en la
construcció de la cohesió social i de manera molt especial en un
estat que no respecta la diversitat cultural. Vos ho sabeu
perfectament, Espanya ni informa ni acompanya els immigrants
al coneixement del català. Està d’acord amb mi, Sr. Conseller,
que l’escola ha estat i és un espai de convivència i de trobada
d’aquesta diversitat? Perquè, incomprensiblement, és aquest èxit
enmig de tantes dificultats el que el PP els retreu, els ho retreu!
S’acusa l’escola d’haver fet ciutadans de les Illes Balears quan
aquest és un dels mèrits que es valoren arreu del món. Però què
és que el PP no ho valora? És que el PP creu que l’escola no ha
d’aportar identitat?

I tant! El Sr. Wert ens diu que un objectiu cabdal de les
escoles és espanyolitzar, un objectiu central. Es diria que ve a
les meves, que deim coses semblants. Però no siguem innocents,
seria ben compatible a Suïssa, però aquí tots sabem què vol dir
espanyolitzar per als tertulians d’Intereconomía com Wert i
s’assembla molt, però molt, a allò que significava en temps de
Franco, espanyolitzar és castellanitzar. L’espanyolitzador sent
una alAlèrgia malaltissa contra el català. M’ho negareu, Sr.
Conseller? I el PP troba que la nostra escola no castellanitza
prou. Per això mou tot aquest vesper. 

Diu el PP que els catalans volen un estat perquè l’escola els
ha predisposat a la independència. A la independència i a la
dignitat, afegiria jo. Acusen l’escola d’adoctrinament, l’acusen
i la condemnen i al mateix temps programen un re-
adoctrinament, però aquest benèfic, saludable, necessari. No hi
veu ni una petita contradicció, Sr. Bosch? I aquesta és la Llei
d’educació del Sr. Rajoy. L’instrument del PP per espanyolitzar
i a la manera tradicional, atacant l’oficialitat de la llengua
catalana i el seu caràcter de llengua pròpia a les Illes Balears.
Això que vostè anava fent amb uns certs miraments, el Sr. Wert
ho fa a les braves, sin complejos, devia venir de caçar cérvols.

En tot cas, posa les cartes damunt la taula, les d’ell
certament, però també les vostres. Vós anàveu fent camí amb la
segregació lingüística i amb una censura infame als mestres i a
les escoles, especialment contra els llaços. I ara seguiu amb un
episodi del tractament de llengües. El següent sembla que és la
Universitat. El tema de les llengües va començar amb un
programa pilot voluntari, incentivat però voluntari,
suposadament per millorar l’aprenentatge de l’anglès. Qui pot
estar en contra de millorar l’anglès? Ningú, naturalment, ni
importa dir per què. La voluntarietat salvava un primer
inconvenient, la capacitació en anglès dels nostres professors.
Fos com fos, una quarantena de centres s’hi han apuntat, se’ls
dóna un poc de suport, poc, i el pla ha de durar tres anys, tres
anys, se suposava que després l’havien d’avaluar, avaluar
aquesta experiència, els centres europeus, els convenis amb el
British Council. Idò no, en dos dies, sense encomanar-se ni a
Déu ni al dimoni, o més al dimoni que als déus com a mínim, el
Govern generalitza el model i l’empitjora, l’empitjora per al
català. Com així, Sr. Conseller? Expliqui’ns-ho.

Mentrestant, és impossible oblidar-ho, les retallades afecten
tots els programes, també l’anglès, tant de manera directa com
que els auxiliars de conversa no cobren i hi ha que ja n’han
prescindit, com indirecta, com per exemple la massificació de
les aules, que és evident que perjudica l’aprenentatge de
llengües, com és un greu problema que eliminin programes
d’acollida a immigrants, que també ajudava a aprendre llengües
i, en general, tota la reducció del personal de suport que ajudava
l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials
dins l’aula. Ara vostè retira recursos a alumnes que els han de
menester per destinar-los a un fals problema, tot per salvar les
crítiques d’una caterva mediàtica. I això, conseller, ho
qualificaré amb una paraula que no sol utilitzar mai quan parl de
política, mai, però li vull ser franc, ho trob immoral, immoral,
Sr. Conseller.

Tornant al programa pilot. Amb els projectes lingüístics
actuals, la implantació efectiva ha estat en un 20% en
assignatures en anglès, 20% en castellà i 60% en català, o als
que jo conec. Li deman que m’ho confirmi o m’ho desmenteixi,
ha estat així en els centres pilot? En tot cas sembla que a vostès
no els va bé, no els va bé. Com no els va anar bé que el 90% de
pares optessin per la situació actual d’ensenyament en català.
No ho poden consentir! Ara insisteixen que el model permet que
només el 20% de les classes es facin en català, i vós sabeu que
no basta, sobretot amb un govern i dins un entorn que anima a
prescindir del català, perquè tothom els entén, Sr. Bosch,
tothom, no és que el missatge sigui subliminal precisament. És
ensordidor, el missatge és una convidada a prescindir del català.
I per si un cas vostè, que de vegades hi posa sordina i procura
aportar-hi raonabilitat, tenim el seu grup per recordar-ho, tenim
el Sr. Bauzá, per subratllar l’antimallorquinisme belAligerant de
la mesura; i si això fracassa, tenim el Sr. Wert, que va amb les
trompetes, ell tot sol és un festival. És una crida a trencar la pau
lingüística de les escoles, a cada colAlegi, a cada aula. Que hi
comparegui un pare, basta un -de fet són molt pocs, molt pocs,
els deu haver sorprès, però basten pocs- per girar la llengua a les
reunions, als butlletins i ara també dins l’escola, dins l’aula.

Em diu que exageram, però no és cert. Vós sabeu que les
cèdules que desxondiu, el que volen és viure al marge del català.
Són aquells d’eres español, habla en español. O aquells que
troben el català un destorb, una nosa, ho sap, els coneix. Per
això no és innocent que quan parlam del català diguin que
imposam, que anam contra la llibertat, però quan Wert i vós
imposau el castellà resulta que també és per a la llibertat, mira
per on!; i, per si un cas, se’ns recorda que hi ha obligatorietat
constitucional, que hi ha un estat, que hi ha unes lleis, que hi ha
unes sentències. Vaja diferències!

Diu el PP, amb uns termes naif, que no es pot imposar una
cosa que estimes. Bé, el Sr. Wert no deu estimar gens el
castellà. I a tot això vostè ens entima, Sr. Bosch, i ho llegesc
literal del Diari de Sessions, ja que de la literalitat el Sr. Bauzá
ens n’ha fet una bandera, “jo m’he trobat el cas de parlar amb
infants de primària, de sisè de primària, de setè de primària que
no entenen el castellà, que van al metge i no l’entenen”. Van al
metge i no l’entenen, pobrissons, a veure si encara tendrem una
desgràcia. Però de què em parlau, Sr. Bosch?, de què em parlau?
Si són persones que acaben d’arribar és ben cert, aquí i arreu del
món, no saben ni castellà, ni català. Ara si em parlau de nins
catalanoparlants que s’han escolaritzat aquí i que als onze anys
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no entenen Bob Esponja, això no és cert, és una autèntica
barrabassada, no en coneixeu cap!

(Remor de veus)

I ho sap tothom, com ho sabeu vós. Si reparau de ver la
situació actual -vaig acabant, Sr. President-, mirau la televisió,
anau al cinema, per exemple, i recordau que la llengua pròpia de
les Illes Balears és el català i no perdeu de vista que vós sou el
responsable de la seva normalització, concloureu que se us ha
girat molta feina, molta feina. Jo quasi vos agrairia que no en
féssiu gens, però que no ens aneu en contra, que no ens aneu en
contra!

Sobre la segregació lingüística del decret, no tendré temps
d’entrar-hi. Però tornar-hi pensar. Fareu més mallorquins més
mallorquins que uns altres, o creis que la llengua no té res a
veure amb la identitat?, contestau-me aquesta pregunta. Creis
que saber o no la llengua del país té a veure o no amb la
identitat? 

Però és que el Sr. Wert encara va més enllà, diu que hem de
pagar entre tots les escoles privades als que vulguin estudiar en
castellà, pagar-los escoles privades. Què en pensau d’aquest
disbarat, Sr. Conseller?

Acab amb un prec, Sr. President. Sr. Bosch, tornau al
consens, escoltau la comunitat educativa, empoderau els
centres, els seus projectes lingüístics. Tenim bons professionals,
tenim una universitat, escoltau-la, respectau-la. Escolti’ls, Sr.
Bosch, i no convertiu l’escola en classes de doctrina, aquest sí,
de doctrina de la FAES del Sr. Wert, el somni del Sr. Wert, un
mestre amb la regla a la mà, que et demana eres español?, i tota
la classe dient: “sí, soy español por la gracia de Dios”. 

Això ja ho hem viscut, vostè i jo devem haver estat dels que
el dilluns matí hissàvem bandera, ja ho hem viscut a això i
cantàvem el himno nacional. Ho coneixem i no hi volem tornar,
Sr. Bosch, no hi volem tornar!

(Remor de veus i aplaudiments )

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat, per favor. 

Gràcies, Sr. Alorda. 

(Alguns aplaudiments)

En nom del Govern té la paraula el Sr. Bosch, conseller
d’Educació, Cultura i Universitats.

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

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Alorda. En primer lloc per
citar la primera frase a què vostè ha fet referència, no em
consider cap brau que evidentment es defensi amb més força
sota el càstig, més bé tot el contrari, per la qual cosa li he de
comentar que allò que feim, com li explicava, és tenir tot un
seguit de reunions dins la sectorial i prèviament, com li he
comentat avui mateix, per tal d’anar exposant posicions en
moltes de qüestions de la llei orgànica. I algunes comunitat
bilingües feim arribar les nostres propostes respecte de la nostra
llengua pròpia.

A la nova definició de matèries troncals específiques i
d’especialitat, canvia el concepte completament d’allò que hi
havia respecte de totes les matèries, per allò hi havia la
referència als percentatges. Aquest concepte canvia
completament. I com va explicar el ministre, sent les troncals
aquelles bàsiques que fixarà l’Estat, ell, com a responsable de
llengua estatal, no podia incloure dins les troncals una llengua
que no té consideració de nacional, d’estatal, per la qual cosa
havíem de trobar un sistema perquè les comunitats autònomes
tenguéssim el mateix nivell evident polític, educatiu, cultural,
perquè no ho fixàs el Ministeri d’Educació, sinó cadascuna de
les comunitats. Per això jo li dic que això que defensam
nosaltres és que dins el concepte de troncal, que tal vegada ha
sortit molt a la premsa, no és que no hi tengui la consideració,
és que l’Estat precisament no hi va voler entrar perquè no hi té
competència, miri per on.

Segon punt. Tampoc el ministre, i ho ha repetit en
determinades ocasions, jo no he de justificar evidentment les
declaracions del ministre, que dirà el que trobi que ha de dir i on
ho ha de dir, no ha fet cap menció respecte del català. Ha fet una
menció respecte de com es pot complir a una comunitat
autònoma on en repetides ocasions li han dit especialment que
compleixi l’equilibri de dues llengües oficials i que no ho fa. El
problema no és cap altre que aquest, és que la llei pot posar el
que sigui, però si no ho compleix la comunitat, només acabam
sempre anant als tribunals. I ja és hora que una llei orgànica fixi,
després de tants d’anys de Constitució, de lleis orgàniques
educatives i de sentències del Suprem i del Constitucional i d’un
bon grapat de superiors de justícia de comunitats bilingües, allò
que hem de fer respecte de l’ensenyament de les dues llengües,
ja és bo que ho digui. El problema és que com que és la primera
vegada que ho ha de dir, és complicat com ho ha de dir. Però és
ben necessari que ho digui una llei orgànica, perquè si no, torna
a defugir del problema, el ministre no tendria aquest problema
polític que té damunt la taula i aniríem fent. I ja ho veurem va
dir el cec, però no hi hauria cap especificitat damunt la llei.

Nosaltres amb les aportacions que hem fet pensam que les
disposicions addicionals tenen part que han recollit allò que
deim, que en sistemes que hi hagi matèries lingüístiques i no
lingüístiques en les dues llengües cooficials i també llengua
estrangera, perquè també i curiosament hi pot haver problemes
si no es recullen damunt la llei els programes en matèries no
lingüístiques en llengua estrangera, perquè és així i passa en
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alguna comunitat no bilingüe precisament, ja era hora que ho
recollíssim a la llei.

Segona qüestió. Res més enfora de voler insultar ningú. Per
tant, aprofit aquí per fer una menció respecte d’allò..., em sap
greu si en un lapsus linguae vaig parlar de setè de primària, fa
31 anys que m’hi dedic i he vist distints sistemes. Jo parlava del
resultat de sisè de primària i vaig dir que coneixia gent que té
menys -no eren onze anys- menys de deu anys que el metge li
contesta en castellà, metges que vénen de fora, de països sud-
americans, perquè aquí tenim dèficits de metges, que no
coneixen encara la nostra llengua i no l’entenen si li diuen en
castellà girat a l’inrevés. El problema per a vostè serà el metge,
per a mi és que un alumne de deu anys no ho entengui, perquè
s’ha manejat dins un ambient d’immersió lingüística i no és fins
que arriba al final de l’etapa de secundària, un no, més de dos,
que m’han cridat més de dos pares i m’han contat aquesta
anècdota; el problema és, i si no li donam la volta, que jo crec
que se pot fer un tractament integrat i començar a parlar en
català i en castellà abans que el procés d’immersió que només
vol parlar en català. Això és el que jo vull dir. 

Vostès defensen a capa i espasa que només hi ha un sistema
i això és el que jo pretenc demostrar, no jo, molts d’organismes,
moltes comunitats autònomes i molts de països, que
l’ensenyament a comunitats multilingües pot ser perfectament
vàlid en sistemes plurilingües, no només d’immersió. 

Una altra qüestió. Jo no defens un 20% per al català. Defens
l’equilibri de les dues llengües i la progressiva implantació de
l’anglès. Allò que deia el Decret del 97 que vostès desvirtuaren,
allò que deia el Decret del 97 i desvirtuaren, allò que diuen ara
les sentències, proporcions equilibrades entre les dues llengües,
i en tenim del Superior de Justícia de Galícia, i en tenim de
Catalunya, i després si no els fan cas, al superiors de justícia, del
Superior de Catalunya també, i al Constitucional, l’equilibri. 

Però no és ver que només hàgim de tenir un ambient
d’immersió. Jo puc tenir un plantejament diferent, el meu grup
té tot el dret i tota la legitimitat de pensar, com altres comunitats
autònomes i com altres països europeus, que hi ha models
diferents de la immersió. La immersió vostè sap que es va
implantar a Catalunya, amb una experiència (...), que realment
intentava proporcionar dins l’escola un ambient amb una única
llengua vehicular. En els anys noranta hi ha sentències del
Constitucional que diuen que això és factible, no hi ha res a dir
sobre això. Però també hi ha sentències del mateix
Constitucional, per tant l’aplicació és complicada, en què també
s’haurien de garantir el dret de les dues llengües. Per tant, crec
que és més factible en sistemes plurilingües, res més, amb tot el
dret del món, amb tot el dret del món a pensar així. 

El concepte llengua materna avui en dia ja no es pot utilitzar
a una comunitat amb tantes llengües maternes de tantes
famílies, sinó que hem de parlar de llengua de primer
ensenyament cooficial, de les dues que tenim obligació
estatutària d’ensenyar i de conèixer. 

També li ho he repetit moltíssimes vegades, li duc aquí
l’informe amb les recomanacions que té la permanent del
consell escolar i que anirà a plenari en els pròxims dies, sobre
el decret. Votam majoritàriament a favor per la majoria, on
parla que no hi haurà separació lingüística, no hi ha segregació
lingüística i tracten de mantenir aquesta tensió escènica i que
crec que tracta de transmetre l’escola una impressió que hi ha
d’haver separació lingüística, on no n’hi ha d’haver cap ni una,
cap ni una. L’única que hem de garantir és l’elecció de primera
llengua i si ho troben, és que haurien de parlar de moltes més
coses abans d’això, però si troben i estan d’acord que així com
ho férem amb el castellà i el català, defensant la llengua de
primer ensenyament, ara ho hem de continuar mantenint,
aquesta és l’única diferència, perquè no hi ha cap separació, cap
ni una.

Per això, jo els recomanaria que llegeixin el resum sobre les
conclusions d’aquesta permanent, sobre les recomanacions, que
escolta moltíssima gent, excepte qualque sindicat que votà en
contra, però moltíssima gent que estarà d’acord amb aquest
model, moltíssima. I li ho repetesc, no parl d’un 20% en català
només. Parl d’un equilibri entre les dues i la progressiva
implantació de l’anglès. I això ho discutirem, ho discutirem i ho
tornarem a discutir. I qui els parla creu que és ben vàlid per a
aquesta comunitat que facem feina, perquè jo almanco n’hi he
feta i molts dels que hi ha aquí que són docents també, en
models preconstitucionals, bé al començament, jo encara
cursava la carrera en el 78, però just el 81 en entrar, en trobar-
nos que encara no havien entrat lleis orgàniques que
desenvolupassin un model democràtic. I hem vist la transició i
hem vist la catalanització de moltes matèries. Però també hem
vist allò que ha passat amb el temps a segons quins llocs i crec
que és prudent la reflexió, i crec que tenim el suport de molta
gent que creu que podríem aconseguir allò que pretenia, en
principi el Decret del 97, que era un equilibri entre les dues.
Això no hagués creat tensió, no hagués creat tensió. 

I vostè dirà és que no n’hi ha, sí que n’hi ha, sí que n’hi ha,
perquè no és tota la gent que té capacitat d’arribar als tribunals,
és una mínima part de la gent que es queixa la que hi arriba.
Però quan la gent ja ha d’arribar a un tribunal superior i li donen
la raó, a un suprem o a un constitucional, és que creu que hem
vulnerat drets lingüístics. És això el que em sap greu i és això el
que hauríem d’arreglar entre tots i això és l’únic que pretenc
amb aquest decret de tractament de llengües.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té
vostè la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, no està a l’alçada, Sr.
Conseller. El moment, la provocació, l’andanada contra la
llengua del país no manté les mitges tintes que hi té vostè. Com
vostè diu, no tothom hi està d’acord. Estam parlant de canviar
tota la legislació per tres famílies d’una altra comunitat
autònoma, com diria vostè? Tres famílies de Catalunya que
posen en escac tot un sistema. Però no anem a Catalunya, vostè
només copia el que li convé, el que li convé, ha agafat tres
sentències que no tenen res a veure amb les Illes Balears per
aplicar-les aquí, quan la darrera explicació del Tribunal
Superior de Justícia, ja que em parla tant de sentències, de la
setmana passada, diu que no té cap problema en què la llengua
vehicular de l’escola sigui el català. La darrera sentència sobre
el tema del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Però no va per aquí, vostè s’hi aferra, el 90% de les nostres
famílies, de les nostres, li han dit que ja li anava bé i el 90% de
les nostres famílies volen aprendre català, volen aprendre
castellà i volen aprendre anglès. Quan li diuen que els va bé és
perquè troben que el sistema va bé, com li ho diu el sistema
d’avaluació de l’IAQSE, que li diu que no hi ha tants de nins
que quan els diu el metge date la vuelta no l’entenen, és que jo
vull que me’l presenti, en privat, i li respectaré tota la... no el
donaré a conèixer, però presenti-me’l perquè el que jo he vist és
que els nins aprenen castellà amb sistemes d’immersió, però
amb una facilitat... extraordinària!, en un sentit positiu.

Ara, per passar al català, famílies castellanoparlants, hi ha
d’haver també un entorn que ho faciliti, ja m’agradaria a mi,
posi’m tota la televisió que hi ha en castellà, posi-me-la en
català i parl amb vostè dels percentatges de l’aula, parlem-ne,
però creem els entorns adequats. 

És veritat, no és el mateix Sineu que Calvià, que Eivissa o
determinats indrets, parlem-ne, no, vostè em posa el 20%, vostè
permet el 20% i envia un missatge. Envia un missatge
contínuament el Sr. Wert, el Sr. Bauzá, la Sra. Aguiló, vostè, tot
el dia estan enviant el mateix missatge i la gent l’entén, la gent
l’entén, mentre que el Parlament Europeu declara el sistema
d’immersió lingüística com l’eina més eficaç per promoure el
multilingüisme. No deu ser tampoc tan aberrant! Vostè el
respecta, els seus no, vostè en diu alguna paraula favorable,
vostè tot sol.

Per tant... i em diu que no hi ha segregació, jo li dic que sí,
quan dins una aula hi ha dos nins davant 15 que estan escoltant
una persona que parla català i en tenen una que els va traduint
tot el que diu el mestre, vostè en dirà integració, jo en dic un
sistema com a mínim peculiar, aquelles dues persones se senten
diferents, diferents, i la veritat és que si no hagués de posar el
focus damunt casos tan especials com els que conec, la veritat
és que donaria per parlar-ne perquè realment és una aberració el
que es fa dins l’aula i els que ho viuen ho senten així, almenys
els casos que jo conec, vostè en deu conèixer uns altres o li
deuen explicar unes altres versions.

Sr. Conseller, aquí també teníem el gran tema del Sr. Wert.
El Sr. Wert ens està insultant, que vol dir que no pot tractar el
català o les llengües oficials de troncals o no ho pot preveure?,
i sí que el pot posar al tercer grau?, perquè l’hi posa, les
reconeix. El projecte de llei, l’avantprojecte de llei les reconeix,

però les reconeix al tercer grup, ni a les troncals ni a les
específiques, per tant, sí que les anomena, sí que els colAloca un
nínxol, en canvi, a les troncals no, i el seu sistema permet que
t’avaluïs d’ESO i no sàpigues català i que no sigui una de les
triades, això és el que permet. 

Vostè diu que m’ho canviarà, de moment l’endemesa, el
missatge, el que Espanya pensa, el PP i una determinada
Espanya uninacional, que només és una i que només s’expressa
en castellà, ja està enviat aquest missatge, l’ha captat la gent. Hi
ha una gent que fins i tot per comoditat personal ja li aniria bé
que només hi hagués una llengua, nosaltres acompanyam el fet
que vagin captant i entenent que tenim una llengua pròpia i que
és una riquesa per a ells i aquest missatge havia calat, ha anat
calant. Vostè l’erosiona, vostè el vol aniquilar, vostè els vol dir
“no importa que n’apreneu mai, de català, no importa; millor,
massa bé si ho feis, eh?, però no importa” i ja sabem, no serà en
una generació, serà en dues, però tots sabem a quin horitzó, a
quin tren en via morta ens du. 

I contra aquest despropòsit del Sr. Wert, Sr. Bosch, aquestes
mitges tintes seves, que ja li agraesc que no vulgui ser un toro
bravo que el càstig l’animi, li agraesc com a mínim aquest gest,
però comprendrà que a mi em resulta absolutament insuficient.

Per tant, li torn a reclamar que recuperi el concert, que ens
defensi, que defensi la llengua catalana, que defensi l’educació
pública del país, que defensi l’oficialitat, que defensi els seus
parlants, que garanteixi, però de ver, que tothom el coneixerà al
final del sistema educatiu, perquè jo en conec molts de nins i
molts d’adults que no entenen el metge quan els parla en català,
no hi ha problema perquè el metge canvia de llengua, és clar, és
que saps que ho tenen tot per a totes les bandes vostès, els
castellanistes o els castellanòfils respecte dels catalanòfils, tant
de bo poguéssim arribar a aquest punt en què no hi hagués
aquest conflicte, però vostè me’l resol sempre amb el castellà,
amb el català no, el català o per una banda o per l’altra perd i és
la seva responsabilitat que deixi de ser així. És la seva
responsabilitat i vostè no ho està fent. 

Si no ho sap aclarir, Sr. Bosch, i li ho dic amb tota
franquesa, vagi-se’n tranquil, vagi-se’n a bussejar per Cabrera,
faci el que li plagui, però no està a l’alçada, no està a l’alçada en
aquest moment en la lluita contra la llengua catalana que ha
establert Madrid i a la qual vostè contribueix. Defensi’ns o,
francament, deixi-ho córrer perquè el que necessitam ara és gent
que realment estimi la llengua, que estimi el país i que planti
cara.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Torn de contrarèplica, té la paraula el
conseller d’Educació, Cultura i Universitats.
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Rafael Àngel Bosch i Sans):

Moltíssimes gràcies, Sr. Alorda, per les seves
recomanacions, quan un està en estrès sí que necessita absorbir
a vegades un poc de nitrogen en forma d’immersió i em sap
greu si en algun moment els he creat alguna situació que els
hagi pogut fer pensar que no ho vaig fer correctament. Ho
continuaré fent, perquè és un esport que em fascina i per tant, el
continuaré fent i si això suposa que també em recordi en
comissió i aquí el concepte de Bob Esponja, també ho
continuaré recordant les vegades que vostè vulgui. Per tant, com
que en mallorquí diuen que “de senyors i de dallons en vénen de
mena”, procuraré no arribar mai en aquest nivell, però segona
qüestió que li agrairé, ja que estam en aquest nivell...

(Remor de veus)

... en aquest nivell... en aquest nivell. 

En primer lloc, aquest conseller defensarà sempre allò que
ha de defensar estatutàriament i el seu càrrec com sempre està
a disposició del president i quan cregui que no pot defensar allò
que creu moralment, ètica i professional que ha de fer partirà,
tampoc no fa falta que m’ho recordi.

Vostè no estima més el català que jo, cosa que sí
s’encarreguen, elecció rere elecció de recordar i elecció rere
elecció el poble els recorda qui té la majoria, qui estima tant
com vostès el país, qui defensa un model constitucional, qui no
té cap tipus de bandera independentista, qui admira una Espanya
que tant ens va costar construir, a mallorquinistes i
espanyolistes, catalanistes, basquistes o galeguistes.

Per tant, lliçons doni-me’n les justes, d’estimar el país,
d’estimar la llengua i d’estimar, si tan vol, la pàtria i això es pot
fer des d’un partit nacionalista i des d’un partit no nacionalista.
Jo he optat per fer-ho des d’un país no nacionalista, vostès des
d’un partit nacionalista. 

(Alguns aplaudiments)

Per tant, vostè té la representació que té i nosaltres tenim la
representació que tenim. I això, convé que els ho recordi cada
vegada que surti a aquest escó, perquè ho oblidam, ho oblidam
i resulta que la legitimitat democràtica és allò que tant ens ha
costat aconseguir.

(Alguns aplaudiments)

Una altra qüestió li diré, una altra qüestió, segons quan hi
miren molt a Catalunya, segons quan no hi miren tant. També
ens aniria bastant bé haver mantingut el Decret del 97 i hauríem
avançat molt i hauríem... no és que no haguem avançat molt,
però tenim tant de dret els que defensàrem, els que vàrem fer
feina i els que a nivell l’escola vàrem implantar el Decret del
97, a poc a poc i amb bona lletra, haver-ho duit a terme tal com
es proposava, tendríem molt manco problemes, però això a
vostès no els va bé, però nosaltres, no acudim a aquest debat
polític perquè sí, perquè si pensàssim que aquest debat no hi és,
com vostè diu, jo vaig pertànyer a un altre govern que era
director general aleshores i vaig fer feina el millor que vaig
saber i poder, que realment aquest debat no hi era present.

Vostè creu de veritat que no hi és present? Vostè creu que no
hi és?, que hi ha gent que està demanant a les comunitats
bilingües que ens tornem replantejar les qüestions referents a
dues llengües? Nosaltres i la majoria que ens dóna 35 escons!
A vostès, no. A vostès els dóna 5 escons!, però per l’amor de
Déu, no és a nosaltres que ens dóna 5 escons. 

(Alguns aplaudiments)

A nosaltres la gent ens dóna 35 escons perquè facem i
arreglem els desastres que vostès... i li ho recordaré...

(Petit aldarull)

... sí, li ho recordaré, ja que estam en aquest nivell polític amb
un poc d’adrenalina, li recordaré com han acabat tots els
tripartits a Galícia i a Catalunya. Sí, sí, perquè varen acabar
tristament... si em deixa parlar, Sra. Diputada, en l’ús de la
meva paraula...

EL SR. PRESIDENT

Preg silenci, per favor.

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

Sap com han acabat els tripartits a Galícia amb el bloc
nacionalista gallec quan duia educació? No tornant comptar
amb ells i revalidant i ampliant la majoria amb un model
trilingüe el president Feijóo. A Catalunya, al primer tripartit, li
varen donar a Esquerra la responsabilitat, al segon, se’n
guardaren ben prou. Al primer govern tripartit aquí, varen donar
la responsabilitat al PSM, al segon, se’n guardaren ben prou,
perquè vostès són una minoria imprescindible per al Govern de
l’esquerra que pretén sempre amb menor...

(S'escolta una veu de fons inintelAligible i remor de veus)

Jo no sé si puc parlar...

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor. Senyors diputats, per favor.

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

Jo no he parlat del conseller Pons, jo no... puc interrompre
el temps?
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EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, preg que deixin... el conseller té l’ús de la
paraula, deixin que s’expressi i vostès quan tenguin la paraula
diguin el que hagin de dir.

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

Com que... no sé si entén que jo he callat i he respectat
escrupolosament la seva intervenció fins al punt que m’ha
semblat un poc grollera i tot, ara no estic més que tractant una
realitat sobre què ha passat històricament als governs tripartits
en què els grups nacionalistes han tengut competències en
educació, quan han repetit ja no els ho han tornat donar. Això és
un fet experimental, experimental. El meu respecte, la meva
admiració pel conseller Pons. No tenc res més a dir. 

El que sí és cert és que quan l’esquerra governa -i a la
majoria de comunitats totes contra el PP- a les comunitats
bilingües necessita dels nacionalistes per tenir una majoria i els
nacionalistes normalment agafen educació i cultura perquè els
interessa. Situació final: la gran majoria no nacionalista és veu
determinada per models educatius imposats pels nacionalistes,
i això és qüestió que ho diguem alt i clar ...

(Alguns aplaudiments)

... i, amb tot el respecte per a totes les persones i totes les formes
de pensar -també voldrien que en tenguessin per a mi-, al Partit
Socialista Obrer Espanyol i a nosaltres ens convendrà en algun
moment fer un pensament i veure si els models no nacionalistes,
amb diferències, també poden... no nacionalistes i
constitucionalistes, els permet dur un sistema que vostès... no
impliqui que una minoria hagi d’imposar un model educatiu a
una majoria. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat i a la votació de les esmenes a la totalitat presentades al
Projecte de Llei núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de
la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears i el seu funcionament.

III.1. Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
8063/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Mës per Menorca, al Projecte de
llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspèn la vigència de la
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears i el seu funcionament.

En primer lloc, esmena de totalitat de devolució RGE núm.
8063/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i, en segon lloc, serà
l’esmena de totalitat en text alternatiu RGE núm. 8415/12. 

Intervé en primer lloc i per defensar l’esmena del Grup
parlamentari PSM-Iniciativaverds, Entesa i Més per Menorca,
el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors
diputats, deixin que comenci sintetitzant. El motiu de suspendre
el Consell Econòmic i Social que volia ser una supressió del
CES, no en tenguin cap dubte, és el de fer callar aquest
organisme estatutari perquè el Govern no es troba còmode amb
l’existència d’una veu independent, autònoma, amb llibertat de
criteri, que pugui ser crítica amb les polítiques del Govern.

Així, açò ho creu el PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca, però açò ho afirma també CAEB, ho afirma PIMEB,
ho afirma Comissions, ho afirma UGT i la resta de sectors
representats en el CES. Ells són el CES i ells pensen que el
Govern cerca callar la discrepància i les veus crítiques. Ens diu
que es tanca el CES com a mesura contra la crisi, quan el CES
hauria de ser una oportunitat per sortir de la crisi i, açò, ho
afirmava també de manera més o menys textual l’actual
president de la institució, el Sr. Llorenç Huguet.

Així idò les claus del debat d’avui són simples. Amb l’actual
projecte de llei que pretén la suspensió de la llei del Consell
Econòmic i Social i la voluntat també de l’Estatut es retalla, en
el fons, l’Estatut, es retalla el Parlament, la democràcia
participativa, el diàleg social i es retalla la discrepància.

El d’avui és, senyores diputades, senyors diputats, un debat
sobre l’ortodòxia, tant avui reiteradament alAludida, sobre
l’aplicació del criteri economicista de l’austeritat al
funcionament democràtic de les nostres institucions. Ho diu, és
cert, un heterodox, algú que no té fe en l’austeritat de la
deutocràcia. Sí, l’austeritat que deixa sense casa, feina i menjar
a unes persones en pro de retornar un deute a altres persones que
no necessiten, açò sí, ser austeres. Una ortodòxia que parla de
democràcia participativa, de la participació dels ciutadans en la
vida política a les nostres institucions com d’una tradició a
superar, en pro de l’estalvi, en pro de l’eficàcia i en pro de la
rendibilitat. 

Així ho diu la llei i així comença la llei: “tradicionalment -
diu textualment- tradicionalment s’ha considerat un deure dels
poders públics facilitar instruments i reforçar institucionalment
les vies de participació dels ciutadans”. “Tradicionalment”, i qui
diu que la participació és una consideració de tipus tradicional
és que la qüestiona per acabar proposant la supressió, perdó la
suspensió, del Consell Econòmic i Social, però no és així. 

Aquesta ortodòxia està fora de la llei, facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida pública, econòmica, cultural i
social no és una tradició o no és almenys una tradició només,
sinó una definició, la definició de democràcia participativa en
la qual es fonamenta la Constitució Espanyola, l’article 9.2. La
mateixa Constitució que fa pocs dies lloaven des del Partit
Popular i ara proposen vulnerar, on són ara els
constitucionalistes?
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El CES no deriva de cap tradició, sinó del reconeixement
explícit a la Constitució Espanyola, a l’Estatut d’Autonomia,
que vivim en un estat social i democràtic de dret i en aquest
estat democràtic els poders públics tenen el deure -el deure- de
fomentar la participació.

L’ortodòxia vol rompre amb aquesta tradició de democràcia
participativa i implanta, vol implantar, la democràcia autoritària,
i dic autoritària sense cap mirament, però també fora de tota
connotació derivada de la Primera Guerra Mundial, però amb
una clara voluntat, açò sí, de primar el comandament front del
diàleg i del consens. 

Ho han dit reiterades vegades dins aquesta cambra: “Los
ciudadanos nos dieron su confianza para llevar a cabo estas
medidas” o “Ante las manifestaciones de la calle está la
manifestación silenciosa de las urnas”. Sí, els ciutadans els
varen atorgar una àmplia majoria, però no per actuar al seu
marge, sinó per actuar a través d’allò que emanen les normes
que ens regeixen, el diàleg i la participació socials. No tenen la
majoria per governar des del silenci, ningú no té aquesta majoria
per governar en democràcia, sinó per governar escoltant i
parlant amb la gent.

El diàleg i el consens són avui no només principis
democràtics, sinó una necessitat perquè sortir de la crisi no es
converteixi en un camí de caos. On és el cosmos, Sr.
Vicepresident, en tot açò? Un caos social, que fractura la
cohesió social, que margina el 25% de la població, que exclou
els més dèbils i que pren decisions sense diàleg i acord, i el CES
era precisament aquest instrument, un instrument, com ho era
també el Consell de Joventut, com ho és -encara que retallat- el
Consell Escolar al servei de la participació de la societat civil
organitzada.

Front idò de la democràcia de l’ortodòxia hi ha la
democràcia de l’heterodòxia, la democràcia participativa. Front
del comandament tecnocràtic del 5.3 hi ha el diàleg social i la
concertació social.

Però entrem més en detall, l’Estatut d’Autonomia diu que el
CES és l’òrgan colAlegiat de participació, estudi i deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social. La Llei
5/2000, de 30 de novembre, que avui es vol suspendre, en la
seva exposició de motius configura el CES com un marc estable
i permanent de comunicació i diàleg, tant dels agents econòmics
i socials entre si com d’aquests amb l’administració
autonòmica, sense oblidar la configuració com a òrgan de
consens i reforç de la participació d’aquests agents en la presa
de decisió, tot amb l’objectiu -diu- de contribuir a la recerca de
solucions positives per als interessos de tota la societat de les
Illes Balears.

Aquest era, aquest és un objectiu avui més important que
mai, i la llei que desenvolupa i que fa possible, que feia
possible, aquell mandat estatutari de crear el Consell Econòmic
i Social, li encomana que actuï a partir dels següents principis:
independència, imparcialitat, varietat i pluralitat. 

Així doncs, durant aquests dotze anys de vida el CES ha
contribuït a la presa de decisions de política pública mitjançant
l’elaboració de 200 dictàmens, de més de 30 informes i 100
memòries anuals, entre altres estudis i treballs. I en aquesta
tasca imprescindible és imprescindible posar de manifest, crec
jo, dos aspectes fonamentals, un, és que amb la suspensió, amb
la seva suspensió, que de fet suposa una anulAlació efectiva, el
Govern evita pronunciaments discrepants en la seva política
ortodoxa, pronunciaments com els que es deriven de la memòria
econòmica de 2010, presentada l’octubre de 2011, que alertava,
textualment, del perill per a l’economia que l’administració es
dediqui només a retallar despesa i deixi d’invertir. Una política
d’aquest tipus, deia, només servirà per congelar l’activitat
econòmica i baixar el producte interior brut; o valoracions que
finalment no formen part del dictamen, però que tenen ressò
mediàtic referides a la Llei turística que deroga, tàcitament,
normes d’ordenació del territori.

El CES no és cap niu de rojos, el CES és CAEB, el CES és
PIMEM, el CES és Comissions, el CES és UGT, són totes
aquelles persones designades per organitzacions sectorials del
món agrari, pesquer, de consumidors, etc. El que surt del CES
té, per tant, un gran valor des del punt de vista del diàleg social,
del consens i de la democràcia participativa. No és cert que la
democràcia sigui cara o sigui lenta o si no, comparem sistemes
i sí que és cert, emperò que la democràcia tal vegada és massa
lenta per a qui governa o es deixa governar pels mercats
financers. 

El segon aspecte al qual em referia, fonamental del Consell
Econòmic i Social és l’aspecte considerat també la pèrdua d’un
instrument valuosíssim d’anàlisi i d’avaluació de la realitat
socioeconòmica, les memòries econòmiques. Ens quedam sense
memòria del CES i sense la memòria del CRE, sense l’aportació
de dades i la seva anàlisi d’organismes independents per avaluar
l’avaluació socioeconòmica. El que fa el Partit Popular, en
aquest sentit, és callar el missatger, si no li agraden les notícies
econòmiques que arriben, doncs, mata qui les difon, si no li
agrada la realitat doncs ens sap molt de greu per la realitat,
n’inventarem una altra. És el joc d’aquells mundos de Yupi de
Televisió Espanyola que ens du a no entendre res del que passa
quan el més important avui és entendre-ho tot.

Disposar d’organismes d’intelAligència econòmica era, és
sempre fonamental, és avui més que mai vital. L’estratègia del
Partit Popular, en canvi, és destruir estructures que puguin donar
suport a models polítics alternatius al seu, encara que aquestes
estructures siguin totalment apolítiques i no combreguin amb
cap ideologia. 

El Partit Popular, ja ho sabem, ja disposa del seu CES, que
es diu FAES, i que allà ho dicta tot i que és, per cert, paradigma
d’allò que el Partit Popular aquí predica constantment, de la
cultura de les subvencions, que ha rebut recentment 529.849
euros de subvenció perquè el Sr. Aznar pugui predicar la seva
ortodòxia vist que la cultura, la nova cultura, que predica el
Partit Popular aquí de la subvenció. Aquest executiu té massa
tics autoritaris, té alAlèrgia al diàleg i a les institucions de
participació i control. Aquest executiu si pogués anulAlaria fins
i tot la discrepància amb qualsevol òrgan en el qual pogués
intervenir. 
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Però a més de retallar la democràcia és també una retallada
a l’Estatut. El Consell Econòmic i Social és un òrgan estatutari,
o de rellevància estatutària si es vol dir així per marcar la
diferència amb el que s’ha vengut a denominar l’estructura
bàsica institucional i que conforma el nucli dels poders de la
comunitat autònoma. L’Estatut, aprovat el 2007, recull el CES
en el títol IV, capítol VI, d’òrgans de consulta i assessorament,
juntament, juntament al mateix nivell que el Consell Consultiu,
que el Consell Audiovisual. Per cert, deu tenir previst aquest
govern qüestionar cessar també el Consell Consultiu? 

L’Estatut, una llei orgànica, els crea, no diu “els crearà”, no
diu “els podrà crear”, diu, “els crea” i encomana a una llei del
Parlament la seva posada en funcionament, la que avui
precisament es vol suspendre.

El CES és, per tant, un òrgan inextingible, cosa que
reconeixen també els informes que acompanyen la llei que
suspèn aquesta institució. Diu exactament l’informe d’avaluació
de la legislació que amb l’aprovació de la norma no s’extingeix
ni se suprimeix la seva existència. Per suprimir i extingir el CES
caldria modificar l’Estatut, cosa amb la qual es va topar o es
varen topar els redactors del Pla econòmic financer,
inesperadament, veient-se obligats a canviar un “suprimir” per
un “suspendre”. 

El Govern no podia suprimir el CES i, per tant, s’havia
d’inventar una altra via per anulAlar-ho, va optar per la via de la
suspensió, un estat jurídic molt escatològic, el CES és un
organisme que existeix i sempre existirà, però que només
s’encarnarà, només es farà visible quan al Govern li vagi bé.
Açò és possible? Hi trobaríem molta literatura al respecte, però
jo pens que no hauria de ser possible. El Govern, l’executiu, no
pot, no hauria de poder decidir en el seu caprici el compliment
del que ha definit el legislatiu, el Parlament, perquè la sobirania
popular rau en el Parlament, no en el Govern, el Govern ha
d’executar, no inhabilitar la llei. 

Era possible, és possible, en canvi, adaptar el CES quant a
costs, quant a dinàmica, quant a funcionament intern a la nova
realitat, així ho va proposar reiteradament el CES i així, fins i
tot, ho va proposar també l’assemblea del CES integrada pels
components que ja he esmentat per tal de complir dues lògiques
necessàries, reduir despesa i mantenir i fins i tot millorar
l’eficiència. Millorar l’eficiència no s’assoleix eliminant
l’eficàcia, eliminar l’objectiu sinó fent que l’objectiu sigui
assumible amb menys costs. 

Però aquesta no ha estat la via elegida pel Govern, el Govern
ha optat per tractar el CES com si fos un ens del sector públic
instrumental, i no ho és, com si ell tengués la potestat de canviar
el nord dictat pel Parlament, i no ho pot fer, ho ha fet deixant
l’organisme de consulta en l’estat jurídic i democràtic del
llimbs, i ja se sap que en el llimbs hi van els innocents, però açò
sí, hi van morts.

La justificació que ha exposat el Govern es redueix en una
justificació econòmica i de duplicitat, allò que encarna tot el Pla
econòmic financer. Per l’econòmica diu que suposa un estalvi,
d’una previsió d’estalvi, de 583.091 euros, allò que hi havia
previst en el pressupost de 2012, una quantitat que és
absolutament irreal, incerta. L’estalvi real que es podrà produir
serà aquell, en tot cas, que derivi d’eliminar els dos càrrecs, els
dos alts càrrecs, president i secretària general, la resta de
personal funcionari lògicament continuarà cobrant i, per tant,
se’ls continuarà pagant, a no ser que la misteriosa auditoria
interna conclogui que cal amortitzar aquestes places, no ho
sabem, però aquestes no són les xifres reals. Les xifres reals són
que l’estalvi  com a molt, i com també ha valorat el Consell
Econòmic i Social, arribarà a 170.000 euros.

S’ha dit que aquest estalvi, i aquest dies ho hem pogut tornar
a sentir, s’ha justificat aquest estalvi dient que era injustificable
que els seus membres, els membres del Consell Econòmic i
Social, poguessin o haguessin de cobrar unes dietes per formar
part d’aquest òrgan i fomentar, formar part, participar del diàleg
social. 

Ho vaig dir una altra vegada i no m’agrada gens tornar-ho a
repetir, no m’agrada gens tornar-ho a repetir, em sembla
vergonyós que el Partit Popular faci referència als costs del CES
utilitzant les dietes dels consellers, que es podien negociar o que
es podien reduir allò que vostès haguessin utilitzat o cregut,
utilitzant una afirmació demagògica, que s’ha dit en aquesta
cambra, que s’està a favor del diàleg sense cost, quan aquest
govern serà l’únic, l’únic, que quedarà, continuarà cobrant les
assistències, aquest govern serà l’únic que continuarà cobrant
les assistències per venir a aquest parlament, cobrant a aquest
parlament per escoltar i seguir el control d’aquesta cambra.
D’aquest pas serà així. Per tant, aquest argument que el diàleg
ha de ser un diàleg sense cobrar, apliquin-s’ho, apliquin-s’ho,
apliquin-s’ho  a vostès i comencin a assumir que també la
participació, també la “governança” necessita d’altres
institucions vives i reals que aportin la seva visió de la realitat.

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Per acabar, voldria fer referència a l’altre argument al qual
ha alAludit i es refereix la justificació d’aquest projecte de llei
per eliminar el CES i és el de la duplicitat. La duplicitat
implicaria que les funcions que du a terme el CES a les Illes les
fa igualment un altre organisme de l’Estat, per exemple el CES
del Regne d’Espanya, que per cert ningú no ha qüestionat que
s’hagués de suspendre, continua vigent i ben vigent i ben viu,
ara bé, els dictàmens que elabora el CES sobre els projectes de
les normes estatutàries no són elaborats per cap altre organisme
estatal de manera que si no els fa el CES no els fa ningú, no hi
ha cap duplicitat. De fet, en un estat descentralitzat com el
nostre, si realment es creu en les comunitats autònomes i que
aquestes tenguin un paper actiu, el lògic és que assumís i que
tengués el protagonisme el CES autonòmic i no un CES estatal.
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En el seu conjunt, econòmiques i duplicitat són les excuses
exposades damunt la taula, però la realitat és molt més senzilla,
és molt més ideològica, no interessa una veu que distorsioni el
discurs monolític del Govern de quines són les vies per sortir,
per resoldre aquesta situació econòmica difícil i de crisi que
patim en aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Martí, per favor, acabi.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, acab finalment, jo els demanaria no sé si un impossible,
però els demanaria que es resituessin a l’espai del diàleg i
l’espai del diàleg hagués estat, i em sembla de seny absolut, que
qualsevol projecte d’aquest tipus hagués estat pactat, negociat
amb l’entitat implicada. Jo els deman, el CES no ha participat
en aquest procés, se sent absolutament marginat d’aquest
procés, em sembla que és injust i absolutament intolerable en
una societat democràtica que el protagonista en tot aquest
esdevenir no hagi tengut un paper actiu que avui, avui,
possiblement ens hagués permès no haver d’arribar a aquesta
situació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

III.2. Esmena a la totalitat, amb text alternatiu, RGE
núm. 8415/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
al Projecte de llei RGE núm. 7585/12, pel qual se suspèn la
vigència de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears i el seu funcionament.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Senyors membres del Govern. Presentam avui, des del Grup
Socialista, una esmena a la totalitat amb text alternatiu, un text
alternatiu a aquest projecte de llei presentat pel Govern de les
Illes Balears pel qual se suspèn de manera indefinida la vigència
de la Llei del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears així
com del seu funcionament, convençuts de la necessitat de
presentar una alternativa perquè el Govern pugui complir el seu
pla d’estabilitat financera. Un text alternatiu a aquesta decisió
avui presentada pel Govern perquè intentarem raonar que no és
ni lògica ni està raonada ni és justa per la desproporció de la
mesura amb els objectius que pretén i perquè creim que és
profundament antidemocràtica. Perquè el Govern, malgrat
tengui una majoria absoluta del Partit Popular en aquest
parlament, no està legitimat per suspendre de manera indefinida
una institució autonòmica creada per l’Estatut d’Autonomia,
una institució autonòmica que garanteix el dret constitucional i
estatutari dels ciutadans de participació en la vida política,
econòmica, cultural i social de la comunitat autònoma i el deure
que té el Govern, estatutari constitucional, de promoure i de
possibilitar aquesta participació. 

I és per açò que ens agradaria que el Govern contestés, per
dignitat política, una primera pregunta, Sr. Vicepresident
Econòmic, quin és el motiu de fons de la suspensió indefinida
del CES que avui proposa? Vertaderament és un motiu
econòmic d’estalvi, de contenció de la despesa pública o
simplement va lligada aquesta decisió a una motivació purament
ideològica, de la ideologia més conservadora, la que posa per
sobre els valors democràtics els valors de mercat, l’estalvi a curt
termini, encara que sigui a costa de malmetre la democràcia
participativa que tant a tots ens ha costat construir. 

Si fossin motius econòmics, estarien disposats a acordar
alternatives més raonables, correctes, lògiques, justes i sobretot
més democràtiques? Alternatives que garanteixin l’estalvi
compromès i possibilitin l’existència i el funcionament del CES
que -repetim- es creà per Estatut d’Autonomia, article 78, amb
el suport, aquest punt, de tots els grups polítics presents en
aquesta cambra i està creat com a únic òrgan de participació,
estudi, assessorament i proposta en matèria econòmica i social
de la societat civil organitzada de les nostres illes. Un organisme
d’impossible substitució, no hi ha duplicitats, que és garantia de
la democràcia participativa en uns moments prou difícils per a
la política, cada dia més allunyada dels ciutadans. 

Ens consta creure que els motius són econòmics. Ens consta
creure que els motius són econòmics perquè, primerament, com
és possible que un pla, el Pla econòmic financer de
reestructuració econòmica del Govern, com és possible que el
pla que diuen que justifica la suspensió, que el mateix govern
acota en el temps amb un abast temporal de tres anys, 2012-
2014, inclogui un càstig al CES de caràcter indefinit. Per què no
és temporal? I aquesta mesura concreta és indefinida. No és
lògic ni raonable.

 Com podem creure que són motius econòmics si la proposta
continguda en aquest pla econòmic financer de reequilibri 2012-
2013 pel que fa a la suspensió del CES el Govern quantifica
incorrectament, menteix en el estalvi que suposa. Saben
perfectament que no és correcte ni cert el càlcul d’estalvi que el
Govern comunica a l’Estat per a l’aplicació d’aquesta mesura de
suspensió indefinida del CES. El Govern diu que estalviarà
583.091 euros i aquesta quantitat és el cost total del pressupost
del CES per a 2012, una previsió que és desmentida pel mateix
vicepresident econòmic en dues ocasions, primera, a l’annex de
l’avantprojecte del projecte de llei que avui es discuteix on
apareix, en aquest annex, en aquest projecte de llei, l’adscripció
temporal dels llocs de feina del Consell Econòmic i Social a la
Vicepresidència Econòmica i a la Conselleria d’Educació,
deixant clar que els costs en personal amb la suspensió
indefinida del CES sols suposarà un estalvi de 80.000 euros i no
de 485.000 euros.
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Però no només és aquest desmentit fet pel vicepresident, hi
ha un segon desmentit fet pel vicepresident econòmic, el que va
fer a la comissió de dia 13 de novembre quan presentava els
seus pressuposts per a 2013, es confirmava que l’increment del
cost de personal que figura a la Secretaria General de la
Vicepresidència Econòmica, un 13%, perquè d’entre altres
qüestions absorbeix -i ho dic entre cometes i de manera textual-,
absorbeix el personal del CES. És a dir, que així el 70% del
pressupost del CES no serà estalviat, serà assumit pel Govern,
canvien de lloc simplement, no estalvien, canvien de lloc.

Per tant, en aquest sentit difícilment el podem creure i així
i tot, què hi queda d’estalvi? Un màxim de 170.000 euros, i per
aconseguir un estalvi de 170.000 euros, com a màxim, és
normal, lògic i raonable violentar l’Estatut d’Autonomia? El
CES forma part de l’organització institucional de la comunitat
autònoma com a organisme de participació colAlegiada, creat per
l’Estatut d’Autonomia, llei orgànica que requereix per a la seva
modificació majories qualificades en el Parlament i a les Corts
Generals, que no tenen aquí. I mai, mai, una llei ordinària no pot
suprimir, eliminar o suspendre una institució creada per
l’Estatut d’Autonomia, no ho poden confondre. Des de la
prepotència que sembla que els dóna l’obligatorietat de
l’aportació dels recursos necessaris per al seu funcionament no
poden confondre el sistema institucional recollit en el títol IV de
l’Estatut amb l’administració instrumental. En definitiva, una
suspensió indefinida no fonamentada en dret, una modificació
en coberta de l’Estatut, que diu molt poc de la tan famosa
seguretat jurídica, bandera que volien tirar endavant, que diu
que les normes que aprovi el Govern poden ser viciades de
nulAlitat per la manca de dictamen obligat del CES.

Però encara és més greu, perquè aquesta decisió crec que diu
molt poc del necessari respecte democràtic que cal tenir per
governar un país. És normal, lògic i raonable que per a un
estalvi màxim de 170.000 euros, rompre amb tot el treball
d’acord fet en aquest parlament, amb tot el que suposa de sumar
grups polítics a favor d’un entramat institucional que és de tots;
amb el desplegament de la llei del CES, però també amb la seva
pròpia existència? Tots, representants i membres de la societat
civil, defensam la seva existència i funcionament, per tot el que
implica la seva feina: la dels dictàmens fets per a la millora de
les normes jurídiques, envoltant d’un 50% de les seves
observacions han estat incorporades a les normes que regeixen
el nostre funcionament. Però també els estudis, l’organització de
seminaris, jornades i destacam les memòries anuals sobre
l’economia, la societat i el mercat de treball.

En uns moments tan difícils econòmicament i socialment, no
creuen, com diu el CES, que el CES més que el problema és
part de la solució? Quant tot el món i Europa aposten per la
“governança”, per garantir una democràcia participativa i real
en el marc d’una actual crisi econòmica, social i política,
assenyalant textualment que la participació de la societat civil
és extraordinàriament rellevant per reforçar la legitimitat
democràtica. Aquestes paraules són del dictamen del Comitè
Econòmic i Social Europeu, de dia 14 de novembre del 2012. I
mentre Europa va per aquest camí de millorar la “governança”,
creuen que aquí mentrestant que ens miram Europa perquè ens
resolgui problemes greus, com el cost de la insularitat i el tema
agrari, nosaltres ens podem permetre el luxe de fer passes enrera
en democràcia? Podem anar a Europa sense el suport i aval de
la nostra societat civil organitzada? Ens podem permetre no

comptar amb la participació activa de la societat civil per
construir les respostes a la crisi, a l’economia, a l’habitatge, a
l’ordenació del territori, a la salut, a la formació, a l’educació,
a la infància, a la pobresa?

Pot creure el Govern, aquest govern, que ja du un any
d’exercici de govern, que és infalAlible, que ell tot sol té tota la
veritat i té totes les respostes? La realitat, que és tossuda,
evidentment ens diu que no, perquè hi ha molt poques coses que
millorin en aquests moments.

I no és el vicepresident, encara que ell alguna vegada així
s’hi assenyali, el personatge providencial que ha de posar fi a
l’ordre present, imperfecte i dissortat, perquè evidentment ell tot
sol no és capaç d’instaurar ni un ordre de justícia social ni de
felicitat, si tothom cada vegada està més maleït, per no dir una
altra cosa, el carrer.

Ja veu que és difícil creure que són motius econòmics, que
hi ha molts dubtes raonables per a açò, però així i tot, si són
motius econòmics, avui presentam un text alternatiu que
acompleix l’Estatut d’Autonomia, que possibilita un estalvi
fonamentat en un principi que vostès també n’han fet bandera,
la no duplicitat de funcions. Estalviïn, per tant, pel camí de la
racionalització de l’administració pública. La proposta és clara,
l’aplicació de l’article 80.2 del nostre Estatut d’Autonomia: el
Govern podrà exercir la gestió ordinària de les seves
competències a través dels consells insulars i dels ajuntaments.
Així, suspenguin la vigència dels alts càrrecs que, amb un únic
contingut polític, no tenen cap funció específica que no pugui
ser exercida o bé pels consells insulars o pels ajuntaments, una
mesura ben fàcil.

En segon lloc, una segona mesura, impossibilitin les
contractacions externes per als serveis d’assessorament que
poden ser realitzats pels treballadors de l’administració pública.
De manera especial evitant duplicitats d’assessorament, unes
duplicitats d’assessorament jurídic sobretot, per exemple, les
lligades a la reordenació del sector públic, atesa la pròpia
existència d’una oficina de control pressupostari. No són açò
duplicitats?

Per tant, dues mesures fàcils, senzilles, lògiques, raonables,
proporcionals, democràtiques si vertaderament són motius
econòmics els que inspiren el seu projecte de llei. Si són
purament i durament motius ideològics o de prepotència
malentesa o simplement respon a la voluntat d’anulAlar les veus
que actuen amb criteri propi, independència i autonomia, la
veritat és que ho tenim malament, perquè aquesta proposta que
avui presentam s’aprovi.
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I ho tenim malament més enllà de tot açò i d’aquest debat,
perquè evidentment molts no podem acceptar una rebaixa de la
nostra democràcia per un valor de canvi d’un màxim de 170.000
euros; perquè no tot es compra ni tot es ven, senyors del
Govern, i per açò li demanam respostes que ens permetin
defugir de la idea que en aquestes illes, amb el Partit Popular al
Govern, la democràcia està en venda. Necessitam respostes.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Barceló.

El Sr. Vicepresident Econòmic obre un torn incidental.

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

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies, senyores i
senyors diputats. Aclarim unes quantes coses, perquè crec que
l’embull, des del punt de vista econòmic i de costos que vostès
han posat damunt la taula en aquest moment, explica en bona
mesura la gestió dels darrers anys.

Vull començar per aquí perquè quan es parla de l’estalvi, si
l’estalvi es posa en qüestió, de si són 580.000 euros i que en
realitat són unes quantitats inferiors perquè el personal passa a
fer un altre tipus de tasques, els vull dir que això és el principi
del que es diu “cos d’oportunitat”, són feines que es faran a una
altra banda i per tant és estalvi real, és estalvi real, no entendre
això és no entendre quines són les regles del joc.

Quant a la supressió del CES durant un temps limitat. És
evident que amb la situació econòmica que ens trobam, hem de
prescindir, almenys de forma temporal, de tot allò que puguem
prescindir sense fer mal al funcionament dels serveis principals
subministrats per la comunitat autònoma, i en aquest cas, si
sumam els costos del CES al llarg del temps, podem veure com,
tot i reconeixent la bona tasca duita a terme, podem veure com
sumen prop dels 10 milions d’euros, 10 milions d’euros que no
són poca cosa, que són quantitats importants perquè quan tens
necessitats de fer inversions, quan tens necessitats de fer altre
tipus de despesa, és evident que la despesa que se succeeix any
rera any pot tenir efectes incrementals i fins i tot efectes
exponencials.

Per tant, el motiu econòmic és absolutament real,
absolutament real. I una vegada més podem palesar, podem
comprovar com l’esquerra fa manifestacions, no fa
manifestacions alternatives sinó que només fa negativisme i
suporta un statu quo on no es pot tocar res, on no es pot fer cap
tipus de transformació.

Quant al dèficit democràtic que suposa la supressió del CES.
Això es pot veure així o es pot veure d’unes altres maneres; el
cas del CES en el Regne d’Espanya es va crear dotze anys
després de la Constitució, dotze, és a dir, a la quarta legislatura,
ni a la primera ni a la segona, la qual, per cert, era una
legislatura d’esquerres, ni la tercera, que també va ser

d’esquerres, ni la quarta, que també va ser d’esquerres; va ser en
aquell moment, al final d’aquella legislatura quan es va crear el
CES d’Espanya. I en el cas de la nostra autonomia, no va ser
tampoc amb el primer Estatut ni amb el segon ni a la primera
legislatura del primer Estatut, ni a la segona, ni a la tercera, es
va haver d’esperar l’any 2000 per a la creació del CES.

I tot això per què? Perquè a més a més els que sí volien
introduir elements ideològics era l’esquerra, perquè a un
principi, tot i tenint les dificultats de ser al Govern, se’l
concebia com a un òrgan de planificació econòmica, i així ho va
recollir i així ho va fer constar el PSM a la seva primera
proposta cap a l’any 1988. Aquesta era la idea essencial i de cap
manera és una idea que es pugui discutir, és un fet que és
evident que és així. Després va intentar que el CES fos un
organisme que tengués opinió sobre temes socials i ecològics,
la qual cosa està molt bé, però també denota una determinada
forma de pensar.

Per tant, rebutjam de forma clara que aquest govern actuï
d’aquesta manera, faci la suspensió del CES per motius
ideològics, de cap manera; és un Govern obert a tot tipus de
crítica, les crítiques són permanents, són constants; el que sí és
cert és que es du una activitat, una actitud de política econòmica
i de política general valenta, una política amb el suport d’una
majoria tremendament important, com mai no havia conegut
aquest parlament, i que, per tant està legitimada per tirar
endavant els seus projectes.

A més a més, el CES té un altre motiu, a més del motiu
econòmic, per dur a terme la suspensió i és el tema de les
duplicitats. És cert que és important el diàleg social, és essencial
el diàleg social, però no fa falta el CES per al diàleg social, no
és l’únic lloc on es pot desenvolupar aquesta activitat. Tenim,
per altra banda, tenim creada la Mesa social tripartita, on
participen els mateixos agents que participaven en el CES, els
mateixos, amb un cost molt més baix. També tenim el Fòrum
Balear Europa, on participen també diferents actors socials. I
per últim, com a organisme consultiu, també hi ha altres
organismes on fer les consultes oportunes. En qualsevol cas, a
una democràcia el que és important és la participació ciutadana
a través dels organismes reglats, a través del Parlament, a través
de les institucions que tenen un recorregut històric essencial.

Quant a les institucions que es varen crear a un determinat
moment, moment tardà, acompleixen una funció, i aquí la
volem reconèixer, acompleixen una funció, de fet, qui els parla
va formar part del CES durant un període de tres anys i va tenir
una bona experiència en el CES.

(Remor de veus)

I va tenir una bona experiència en el CES, però també va
poder observar com el centre de discussió, el centre de
participació era, podien ser també uns altres, de manera que
podem negar totes les grans línies que vostès han establert.
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Criteri economicista. Deixant de banda, com si l’economia
fos un principi que podem usar en funció de les nostres
preferències, l’economia és quelcom essencial per tenir una
societat forta i només amb el suport d’una economia forta
podem tenir una societat forta.

Democràcia autoritària. De cap manera, per favor! Què
entenem vostès per democràcia autoritària? Una democràcia
clarament suportada amb els òrgans essencialment democràtics,
amb el Parlament, amb els diputats que formen part del grup
que dóna suport al Govern.

Un òrgan, deien, que posa per damunt el valors democràtics
o els valors de mercat, com si fossin una alternativa; és que ni
això es pot entendre, no hi ha una disjuntiva, hi ha un
complement absolut amb una cosa i l’altra.

I, en definitiva, des d’aquesta tribuna vull reconèixer, en
primer lloc, o vull reconèixer, per acabar, la feina feta durant
aquests anys pel CES, crec que ha estat una feina interessant,
una feina que ha aportat valor afegit, però que a moments de
dificultats és una feina que es pot des d’altres institucions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Martí, si vol
intervenir.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, sí que vull
reiterar que el CES mai no s’ha tancat en banda sinó que
reiterades vegades ha manifestat que el seu funcionament era
revisable i era millorable i que estava obert al debat per millorar
aquesta situació, en concret li volia recordar que dia 30 de maig
del 2012 el Ple del CES deia textualment: “Pensam que l’estalvi
que suposarà a les arques autonòmiques el tancament
provisional del CES es podria haver aconseguit igualment amb
una reforma de la institució que afectés tots els capítols del
pressupost del CES, per adaptar-lo als temps d’austeritat
actuals, sense perdre un organisme previst a l’Estatut
d’Autonomia que desenvolupa la funció bàsica de consulta i
diàleg amb la societat civil organitzada.” Aquesta era la clau.

Vostè ens diu, Sr. Vicepresident, que hi ha altres organismes
per al diàleg social, doncs per què crear nous organismes si n’hi
ha un? Però no és que n’hi hagi un d’organisme, és que hi ha un
organisme creat per l’Estatut d’Autonomia, a diferència d’altres
comunitats autònomes que tenen el CES no creat per l’Estatut
d’Autonomia. Açò en primer lloc.

En segon lloc, Sr. Vicepresident, l’Estatut l’estableix com a
un òrgan inextingible; una cosa que és inextingible és aquella
que no pot deixar d’existir, i dic inextingible perquè ho diuen
els informes que acompanyen el projecte de llei, i existir és
necessàriament ésser-hi, s’hi ha de ser, per existir
necessàriament s’ha de ser visible, operativament, visiblement,
ha de ser part de la realitat palpable. Si el CES és inextingible
és també necessàriament impossible de posar en suspensió
etèria, esperant que algun dia es materialitzi. És per açò que
nosaltres demanarem, volem informe del Consell Consultiu,
volem saber, efectivament, si aquesta interpretació que fa el
Govern és jurídicament la interpretació que és raonable i és la
corresponent.

En segon lloc, és cert que el CES espanyol, del Regne
d’Espanya, es va crear fa dotze anys, però i què? Durant tot
aquest temps ningú no l’ha suspès, i mira que han passat
èpoques diverses, i que jo sàpiga tots els seus consellers han
cobrat rigorosament totes les dietes, absolutament totes les
dietes, i li assegur que són bastant superiors als 300 euros que
al Partit Popular tant li preocupava que a certes èpoques diu que
s’havien cobrat. Els pensen instar, feim una proposició de llei
des d’aquí instant el Govern d’Espanya que elimina les dietes al
Consell Econòmic i Social del Regne d’Espanya? Endavant.

Ens parla que la despesa del CES durant els anys, i mira que
han d’anar sumant any rera any per acumular 10 milions
d’euros, jo li diria: i la desviació del pressupost d’IB3, del 2012,
quina és la desviació del pressupost d’IB3 del 2012? És que els
10 milions d’euros m’han sonat a la desviació del pressupost
d’IB3 del 2012, amb un any, la desviació d’IB3 del 2012, i es
preocupen perquè en tota la història del CES, un òrgan de
participació..., doncs s’han anat acumulant, i mira que han
d’anar sumant per aconseguir tenir aquestes xifres.

M’impressiona que torni a utilitzar l’argument de la
duplicitat. A aquest govern només li preocupa la duplicitat quan
no li afecta directament, no parla de duplicitat quan es refereix
a educació infantil 0-3, clar, com que ho paguen els
ajuntaments; no parla de duplicitat quan parlam d’educació
d’adults, és clar, els consells insulars i els ajuntaments
n’aporten; és clar que no parlam de duplicitat quan parlam de
l’organització institucional d’aquestes illes. Per cert, Consell
Insular de Mallorca i Govern de les Illes Balears es reuneixen
per decidir el futur dels consells insulars, el finançament dels
consells insulars, el ritme amb què els consells insulars
assumirem competències? No hi ha duplicitat, dos executius a
una mateixa illa? Resolguin, resolguin aquesta duplicitat,
resolguin aquesta situació que perjudica el conjunt dels
ciutadans de les Illes i perjudica especialment els ciutadans de
Menorca, Eivissa i Formentera. 

Parlem de duplicitats, parlem de la duplicitat del delegat
territorial de Formentera. IB3 el dia de la Constitució informava
dels actes a cada una de les Illes: a Menorca, president del
Consell Insular de Menorca; a Mallorca, el Govern de les
Balears; a Eivissa, el president del consell insular; i a
Formentera?, a Formentera el tall era del president del Consell
Insular de Formentera i... del virrei. I després no hi ha
duplicitats, i després no hi ha dos poders?, un legitimat per les
urnes i l’altre imposat pel govern, en aquest cas, de torn.
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Mirin, no ens parlin de duplicitats. No és la realitat, no és la
veritat. La veritat és ideològica, i és molt difícil de maquillar la
suspensió d’un organisme de rang estatutari per motius
econòmics. Ho dic i ho tornaré a dir com ho vaig dir en el
Consell de Joventut: s’han ofert mil i una vegades per negociar
amb el Govern una nova organització de costos, ínfims però que
continuàs funcionant. Vostès no els molesten els costos, els
molesta que no controlen aquell organisme, un organisme que
tornaré a insistir que és un organisme plural, és un organisme
independent, i les seves opinions són plurals i són independents.
Tal vegada..., tal vegada no, convençut estic que allò que fa
realment mal a aquest govern és que un organisme independent
i autònom digui el que ha dit sobre la política d’aquest govern.

Torn insistir que estam a temps per recuperar l’espai de
diàleg. Aquest govern no es pot tancar en banda a prendre
decisions que afecten directament la ciutadania sense que
aquesta pugui participar, i el Consell Econòmic i Social era
aquell organisme en què les entitats, les associacions, la societat
civil organitzada tenien veu i podien concretar en dictàmens la
seva proposta, en dictàmens consensuats amb els sectors socials:
CAEB, PIME, Comissions, UGT...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Crec que aquesta realitat més plural i més valuosa, aquest
govern no l’hauria en absolut de menysprear.

I acab. Si és realment una suspensió temporal, ja s’ha dit,
sorprèn que el pla econòmic financer tengui un període de
vigència, i en canvi no s’apliqui aquest període de vigència a
aquesta suspensió, sinó que aquesta suspensió torni a quedar
d’una forma indefinida, a veure què passa i que el govern de
torn pugui decidir quan li interessa o no li interessa.

No podem donar en absolut suport, rebutjam absolutament
aquest projecte de llei, rebutjam la suspensió del CES i la Llei
10/2000, que suspèn aquest organisme clau, clau, per a aquesta
comunitat autònoma i per sortir de la crisi amb un poc de futur
per al conjunt de la ciutadania.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Moltes gràcies, Sr. President. Lamentam profundament,
profundament, el seu posicionament tan profundament
antidemocràtic. I ho deim així i és duríssim. Per molta majoria
absoluta que tengui en aquesta cambra no pot fer el que vol,
perquè hi ha normes de caràcter superior, com és l’Estatut
d’Autonomia, llei orgànica que necessita una majoria
qualificada com perquè es pugui canviar, perquè vostè rebutgi
i valori que hi ha altres organismes de participació. No pot fer
el que vol. 

L’Estatut d’Autonomia, per acord de tots els que som aquí
fa molt poc temps vam decidir que l’òrgan de participació que
garanteix el dret de participació de la societat civil i el deure del
Govern a facilitar-la era el Consell Econòmic i Social, no cap
altre. Vostè no el pot substituir per una mesa tripartida, no està
al seu abast de decisió, ha de respectar precisament aquesta
consolidació de l’Estatut d’Autonomia que tenim i que, repetim,
ens va costar molt d’esforç entre tots consensuar-lo. Per tant no
està en les seves mans una modificació directa simplement
perquè vol uns altres organismes.

Per tant, repetesc, no pertoca aquest debat. Igual que no ens
ha respost a la justificació econòmica, no ens ha respost. Per què
a un pla de reequilibri financer acotat a tres anys, 2012-2014,
l’única mesura de caràcter indefinit és la suspensió del CES?,
l’única mesura de caràcter indefinit. Totes les altres estan
acotades a tres anys. 

La segona qüestió. Ens diu que el personal s’estalvia. El
personal que es lleva del CES, 403.000 euros, va a la
Vicepresidència Econòmica i a la Conselleria d’Educació, i açò
justifica, segons vostè mateix, un increment pressupostari
existent; per tant no estalvia, no estalvia. Els recursos
econòmics, els canvia de lloc, no els estalvia, no els estalvia. Per
tant en aquest sentit vostè és presoner del seu propi engany, que
planteja a l’Estat per evidentment mantenir aquesta teoria, que
van tirant endavant, que justifiquen la necessitat d’estalvi per
tallar i per reduir els drets constitucionals i estatutaris dels
ciutadans d’aquestes illes. I açò és el que creim que no és
possible. No és possible amb l’excusa de l’estalvi, que a més a
més no es produeix en la mesura que vostè acorda, com a
excusa per fer callar les veus que opinen des d’una
independència i una autonomia pròpies que els dóna l’Estatut
d’Autonomia.

I aquesta actitud, repetim, creim que és profundament
antidemocràtica. I ho lamentam, lamentam que en aquesta
comunitat autònoma no hi hagi una opció clara com fa -repetim-
tot Europa, que en uns moments tan difícils socialment,
econòmicament, políticament, més que atracar la política als
ciutadans i a les seves institucions, més que afavorir la
participació, aquí prenguem la mesura a l’inrevés, allunyar les
institucions dels ciutadans, allunyar la participació dels
ciutadans amb les necessàries respostes que entre tots hem de
donar a la crisi. Estan duent un camí de deslegitimació de la
política, que evidentment és enormement preocupant venint de
gent que exerceix el govern.
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Per tant en aquesta situació nosaltres hem fet una proposta
alternativa, una proposta alternativa molt clara que és la d’evitar
duplicitats, precisament. Suspengui els alts càrrecs que no tenen
cap altra funció que no es pugui realitzar a través dels consells
o dels ajuntaments. Tirin endavant per aquest camí; estalviaran;
tirin endavant per utilitzar els treballadors públics per tirar
endavant assessories externes que poden fer en aquests
moments, i sobretot quan compta amb una oficina de control
pressupostari que no té altra feina que fer, teòricament, aquests
informes. Açò són duplicitats. N’hi ha, de duplicitats. Perquè
unes sí i les altres no?, per què prioritzam unes i les altres no?

Som conscients que és difícil, que hem de complir el pla
d’estabilitat, que hem d’estalviar... Molt bé, però no ho podem
fer a costa de deslegitimar la democràcia; no ho podem fer a
costa d’allunyar els ciutadans de la política; no ho podem fer a
costa dels acords de què entre tots ens hem dotat, com és
l’Estatut d’Autonomia. No pot ser a costa de democràcia, quan
hi ha alternatives, quan es posen damunt la taula propostes,
quan es demana diàleg i no hi ha resposta, no hi ha resposta del
Govern davant el CES, davant els membres del CES. Només
negocien amb segons qui. Açò encara fa més trist el debat
d’avui. 

Nosaltres els demanaríem que ho reconsideressin i que
evidentment suspenguessin la seva proposta. Si volen acceptar
la nostra o qualsevol altra, però ho reconsiderin perquè estam
hipotecant la democràcia del futur, i açò en aquests moments
evidentment és, a més de trist, una gran irresponsabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló.

(Alguns aplaudiments)

Per tancar la qüestió té la paraula el Sr. Vicepresident del
Govern.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies, senyors diputats. Mirin, ho
tornarem repetir una vegada més. Quan s’han de posar en ordre
els comptes hom s’ha de fixar en allò que realment està en
primera línia de foc, el que serien els serveis essencials per part
dels ciutadans, i allò que no hi està. I en aquest sentit no he
sentit ni una proposta que realment sigui una alternativa. Em sap
greu, Sra. Barceló, però quan hi ha duplicitats s’han de llevar
pertot, no a una banda sí i a una altra no, pertot, i pertot significa
pertot, que no són alternatives, i si no són alternatives s’han de
fer absolutament totes, i en aquesta línia està el govern del Partit
Popular en aquest moment.

Quant a dèficit democràtic, de cap manera, de cap manera.
Durant molt de temps es va funcionar sense aquesta institució,
ben igual que altres institucions, ben igual que altres institucions
que també figuren a l’Estatut i que mai no s’han posat en marxa,
i vostès han estat en el govern, no les varen posar en marxa.

Supòs que per això no es pot dir que hi hagi un dèficit
democràtic.

Tot això ens du a la conclusió que en moments complicats,
en moments difícils, en moments de necessitat de fer
reestructuració, el que s’ha de fer són precisament aquesta
reestructuració i aquests canvis, i aquests canvis passen per anar
a allò essencial, per anar al que realment val i al que realment
aporta valor afegit.

Quant al tema del personal, una vegada més li reiter que
passar d’una banda a una altra no és no estalviar, és estalviar
perquè es faran feines que en aquest moment no hi són, i per
tant es podrà fer un estalvi complet amb aquestes quanties que
li estam posant damunt la taula.

En matèria de duplicitats, és evident que n’hi ha, de
duplicitats; és evident que el diàleg social també està fluint per
altres institucions, i que tan vàlides són unes com unes altres.
S’ha de triar i probablement el millor, el més sensat, és triar
aquelles que tenen un cost inferior. 

I dit tot això jo crec que el que hem de fer és continuar fent
feina...

(Tall de veu produït per un tall en el subministrament
elèctric)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, si és tan amable i vol continuar la
intervenció...

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

Sí, després d’aquesta..., d’aquesta aturada...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó però..., pot continuar.

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

Sí, reprenem allà on ho deixàvem, que era bàsicament
reafirmar-nos en els principis essencials, en els principis que ens
diuen que hem de treballar i hem de continuar treballant perquè
la tempesta econòmica pugui passar, i això passa per prendre
decisions complicades, prendre decisions difícils, prendre
decisions que des d’un punt de vista populista no es prendrien,
i que en canvi demostren la voluntat del Govern per afrontar la
crisi amb valentia i amb decisió i amb determinació, i que al cap
i a la fi ens posen en la senda de la recuperació econòmica i de
tenir una economia molt més sòlida, molt més potent i molt més
forta.
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Una vegada més vull dir que el CES ha complert una tasca
important durant aquests anys, però que, arribats a la situació
econòmica que tenim, no queda més remei que procedir-ne a la
suspensió i traslladar el diàleg social a altres institucions i a
altres organismes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. I passam a la intervenció de torn
en contra d’aquells grups que no hagin intervengut, i per part
del Grup Popular té la paraula la diputada Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Vicepresident, avui som aquí davant el que és una passa més en
una ruta d’aquest govern plenament marcada i definida, que ha
anat precedida de mesures anteriors amb l’objectiu de reduir
l’administració pública, eliminar duplicitats i racionalitzar la
despesa amb l’objectiu molt clar de controlar un dèficit públic
que havia assolit límits inimaginables. 

Amb dèficits consolidats del 4%, més de 1.000 milions
d’euros de dèficit, l’administració creixia a un ritme totalment
oposat al que ho feia el sector privat, conscients de la crisi
econòmica que estàvem patint, tot i que alguns insistissin a
negar-la; amb uns pressuposts durant els anys del pacte que no
eren reals, que ja naixien amb desequilibri, amb dèficit; amb un
ritme de contractació de personal al sector públic que creixia a
ritmes del 10% mentre el sector privat ja anava perdent un 5%.
Aquesta era la realitat paralAlela en la qual es va instalAlar un
pacte d’esquerres, un malson el despertar del qual ha estat molt
dur, molt dur i molt car.

I ara, senyores i senyors diputats, veim que les darreres
notícies que ens van arribant demostren que el canvi de rumb
que anunciava aquest govern fa un any i mig s’està produint;
amb molt d’esforç i no poques dificultats s’està girant el timó a
un vaixell que pareixia tenir el rumb fix a cap banda. Pareix que
les Balears serem de les comunitats que compliran amb
l’objectiu del dèficit, un dèficit que en aquests moments es troba
al voltant del 0,33% del PIB. Però aconseguir aquestes xifres no
és fàcil, no és un miracle que de sobte es produeixi d’un dia per
l’altre sense necessitat de mesures correctores. Aquest canvi
radical suposa mesures i decisions difícils, impopulars en molts
de casos però molt necessàries per no perdre l’objectiu darrer,
que no és el compliment del dèficit pel simple compliment; és
que aquest és l’únic camí per obtenir finançament, tenir
liquiditat, pagar factures, pagar proveïdors i mantenir uns
serveis essencials gratuïts i de qualitat, i tornar als comptes
públics un equilibri que mai no haurien d’haver perdut. 

L’austeritat no és l’objectiu, no és una opció. L’austeritat és
el camí per tornar a la normalitat, perquè és cert, Sra. Barceló,
que no tot es compra ni tot es ven, però el que es compra s’ha de
pagar, aquest és el secret. I dins aquestes decisions difícils,
prioritzacions i renúncies, es troba el text que avui ens presenta
el Govern de la suspensió de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre, mitjançant la qual es va regular el funcionament del
Consell Econòmic i Social de les Balears. Deim suspensió
temporal, perquè és així, i és així perquè creim en el treball que

ha vengut desenvolupant el CES durant tots aquests anys com
a òrgan colAlegiat de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social. El CES
ha comptat amb un gran equip de professionals que ha elaborat
valuosos dictàmens de caire social, econòmic i laboral, i també
com a espai de diàleg, de debat i de participació de la societat
civil i dels principals agents econòmics i socials, i aquesta
suspensió temporal es deu únicament a una necessitat purament
econòmica i pressupostària, de reducció de despesa pública.

Com ja hem dit, en uns moments com els actuals,
possiblement els moments econòmicament més difícils de la
nostra història, és una de les decisions i renúncies que ha anat
precedida d’altres, com la reducció progressiva del sector públic
instrumental, que estava format per 178 empreses, 100 de les
quals ja es troben immerses en procés d’extinció, fusió o
integració, 311 milions d’euros menys al pressupost del 2013.
Reducció d’alts càrrecs i càrrecs de confiança que suposa una
reducció de 26,6 milions d’euros, amb menys de la meitat de
conselleries i direccions generals o els decrets de mesures
urgents sobre el personal de la pròpia administració, totes les
mesures emmarcades dins un Pla d’equilibri de la comunitat
autònoma que va ser aprovat pel Consell de Política Fiscal i
Financera dia 17 de maig de 2012. Un Pla d’equilibri que
contempla mesures estructurals, de racionalitat i d’eficiència en
la gestió dels recursos humans i també reducció dels ens
instrumentals de la comunitat autònoma. Unes mesures de
priorització, perquè en moments de mancança, prioritzar és
essencial, que pretenen mantenir tot allò en què tots coincidim
que són els serveis públics essencials, que han de continuar sent
gratuïts i de qualitat, com són els serveis sanitaris, la despesa
educativa o les polítiques socials, els tres eixos fonamentals en
què es basa la política de priorització i racionalització d’aquest
Govern.

I dins aquestes mesures que ens veim obligats a prendre, hi
ha aquesta suspensió temporal del CES, suspensió temporal que
ja preveu el mateix text que presenta el Govern, es pugui
restituir mitjançant un decret del Consell de Govern, quan la
situació econòmica i pressupostària reverteixi i es normalitzi.
Malauradament no som l’única comunitat autònoma que ha
hagut d’optar per aquesta mesura. Tot i que comunitats com
Cantàbria o Castella-La Manxa han optat per la supressió;
mentre que La Rioja, Madrid o nosaltres mateixos optam
senzillament per una suspensió temporal, que permeti la
recuperació de l’ens quan la situació econòmica així ho
aconselli. El CES ha costat de mitjana uns 700.000 euros els
darrers anys, concretament el 2012 ha tengut un pressupost de
583.091 euros, entre salaris de funcionaris, alts càrrecs, lloguers,
... la qual cosa suposava una despesa superior als 40.000 euros
mensuals. A més, es deixaran d’abonar les dietes per assistència
a reunions que han percebut els consellers i que oscilAlaven i els
56 i els 112 euros. 
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Per això estam parlant d’un estalvi important, no només en
el capítol 1 de despeses de personal i de capítol 2 de despesa
corrent, sinó que també trobam despeses relatives a les
aportacions a les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives, com a membres dels grups 1 i 2 del CES, unes
designacions econòmiques per compensar la tasca de dedicació
a la institució. I, Sr. Vicepresident, aquest estalvi fa 6 mesos, el
que avui el PSOE ha xifrat en 170.000 euros, fa 6 mesos deien
que seria de 97.000 euros. Hem millorat, una vegada més es
demostra que els números no acaba de ser el més fort per a
l’esquerra. Unes tasques que mentre duri la suspensió, queden
plenament garantides, com ha dit el vicepresident, amb els
organismes actualment existents a la comunitat.

Pel que fa a l’elaboració de dictàmens independents, trobam
els dictàmens del mateix Consell Consultiu o dels serveis
jurídics de la pròpia comunitat autònoma. I pel que fa a la
funció com espai de diàleg i debat social, no menys important,
veim com una nova forma d’entendre aquest diàleg s’ha
instaurat al Govern de les Illes Balears. Trobam la constitució
del Fòrum Balears Competitiva, en què hi participen de manera
activa, els principals agents econòmics, socials i empresarials de
la nostra comunitat. Un fòrum organitzat en tres grups de feina,
concrets i pràctics, en què hi poden participar tots i cada un dels
agents: competitivitat, capital humà i gestió pública. Grups de
feina que es reuneixen una vegada al mes per elaborar
propostes...

(Es produeix un tall en el subministrament elèctric)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si els pareix bé, continuarem amb el debat, Sra.
Diputada.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. Com deia, un fòrum organitzat en tres
grups de feina concrets i pràctics: competitivitat, capital humà
i gestió pública; grups de feina que es reuneixen una vegada al
mes per elaborar propostes concretes que elevaran al conjunt del
fòrum, que s’ha constituït com una mesa de diàleg consultiva i
de participació entre el Govern, els sectors estratègics i els
diferents agents econòmics i socials. Un fòrum que abraça
temes tan cabdals com la insularitat, la promoció empresarial,
la simplificació administrativa, la seguretat jurídica, el
finançament autonòmic tant a nivell intern com de la Unió
Europea, transport aeri i marítim, el turisme i les energies
renovables, un fòrum que a més i no menys important, té un
cost zero per a les arques de la comunitat autònoma.

I què fa l’oposició davant d’aquest fet? Entendre que s’ha de
prioritzar? Que en aquests moments hi ha coses essencials a
destacar? Assumir la seva part de culpa per quatre anys de
nefasta gestió en què no tan sols no es va prendre cap mesura de
contenció, sinó tot el contrari? No, una vegada més intenten
posar pals a les rodes d’un govern que ha de prendre en un
temps rècord moltes mesures que s’haguessin pogut evitar si
s’hagués posat remei a la malaltia quan encara hi érem a temps.
I una vegada més ho fa amb arguments totalment buits, que
pretenen en aquesta ocasió crear confusió i ombres de dubte
sobre el Govern. Embullar la ciutadania i l’opinió pública. I la

més sorprenent de totes, donar lliçons d’austeritat, de
priorització i de contenció de la despesa pública. Increïble!

Anem per parts. Creen sospites i dubtes sobre el Govern,
quan dins aquest mateix Parlament el Grup Socialista deia el
mes de maig que el que intentava fer el Govern no era en realitat
una suspensió temporal o una supressió, sinó que era una
maniobra d’amenaça. Deien literalment: “l’amenaça de pensar
el CES, el dissoldrem si no us portau bé”. Ha vist quin nivell,
Sr. Vicepresident? Creguin-me, senyors del Partit Socialista,
l’assumpte de gestionar aquesta comunitat, així com vostès la
van deixar, que té aquest govern entre mans, és massa seriós i
comporta massa responsabilitats com per anar fent amagos i
amenaces, com diuen vostès. El desgast personal i polític de
moltes de les decisions que s’han de prendre en aquests
moments és massa elevat i massa greu. Com no pensar bé les
decisions que es prenen, mesurar-les, valorar-les i un cop es té
decidit, governar amb fermesa i seguretat. 

Intenten embullar la ciutadania i l’opinió pública, dient que
el que avui s’està tramitant en aquest parlament vulnera
l’Estatut d’Autonomia, que el CES no es pot suspendre amb una
llei ordinària del Parlament i que estam cometent un frau. S’ha
de tenir molt clar el que estan afirmant, per fer-ho amb aquesta
seguretat, sense posar-se ni vermells. Jo per si de cas, els tornaré
recordar el que diu la llei i l’Estatut d’Autonomia. Si bé és cert
que el CES es regula a partir de l’article 78 del vigent Estatut,
la seva ubicació al títol IV, institucions a la comunitat
autònoma, indica que aquest no forma part de l’organització
institucional bàsica de la comunitat. I l’article 39 aclareix en no
incloure els òrgans de consulta i assessorament contemplats a
l’Estatut entre les institucions de les illes, que aquests òrgans de
consulta i assessorament, -entre els quals es troba el CES, no
formen part-, no formen part del sistema institucional autonòmic
en el sentit estricte, ja que no són òrgans bàsics i essencials
d’aquest sistema.

Per tant, el CES no constitueix cap excepció quant a la
necessitat d’adaptar-se a les necessitats actuals i que pugui ser
objecte de les mesures per corregir la situació actual. A més,
també els ho tornaré dir, el que fa avui el Govern no és extingir,
ni eliminar cap òrgan de consulta o assessorament creat a partir
de l’Estatut, sinó que pels motius que ja hem enumerat, el
suspèn temporalment, mitjançant la suspensió de l’efectivitat de
la norma legal que en regulava l’organització i el funcionament.
Per tant, no es tracta de cap reforma de l’Estatut encoberta, ni
del desenvolupament o compliment d’una previsió expressa en
aquest Estatut, Estatut que, per cert, contempla també la creació
d’altres ens que no s’han desenvolupat fins ara i que no crec que
sigui la intenció de ningú en aquests moment desenvolupar-los,
sense que per això estiguem incomplint l’Estatut d’Autonomia.

I intenten donar lliçons d’austeritat. Aquesta sí que no la
m’esperava, ho he de confessar. Un any i mig després, quan
cada dia descobrim noves despeses d’una època en què els
doblers públics no eren de ningú, ens proposen l’eliminació del
Delegat del Govern de Formentera, quan aquesta figura respon
a la voluntat del Govern d’acostar els serveis a la ciutadania
d’una illa especialment afectada per la doble insularitat...

(Remor de veus i petit aldarull)
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...quan no es produeix cap duplicitat amb el consell, ja que el
consell té les seves pròpies competències, i el delegat, en plena
coordinació amb el consell, és el responsable d’àrees com per
exemple sanitat i educació, que no tenien referència a l’illa;
quan vostès saben perfectament que el Govern pot desenvolupar
la seva estructura territorial a les diferents illes, amb l’objectiu
d’agilitar l’exercici de les seves competències autonòmiques i
acostar la institució als ciutadans d’aquesta illa; i quan vostès
saben perfectament que el delegat de Formentera no dur a terme
la gestió ordinària de les competències del Govern, que
s’exerceixen mitjançant el consell. Creim sincerament que la
figura del delegat de Formentera és una molt bona opció per
millorar aquesta agilitat administrativa que s’ha posat en marxa
a totes les institucions.

Per tant, donades les raons que he exposat avui, votarem en
contra de les seves esmenes a la totalitat, tot i reiterant la
temporalitat d’aquesta mesura i esperant que millor prest que
tard, l’oposició faci una cura d’humilitat i se sumi a alguna de
les mesures de l’executiu per posar ordre dins el seu caos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sr. President. Em vénen al cap algunes preguntes.
Hagués mantingut el Govern el CES reduint la despesa a la
mínima expressió? Ho hagués fet? Jo tenc la meva resposta,
m’agradaria que la responguessin vostès. Per què no s’ha
assegut aquest govern amb el CES per negociar, com han
demanat, i ho han demanat per escrit, explícitament, tota
l’assemblea, per què no s’asseu el Govern a parlar amb el CES
per trobar una situació que acontenti les dues parts i que doni
resposta a l’actual situació econòmica?

Aquest govern vol suspendre el CES perquè no el pot
suprimir, siguem clars, així de clar, així de clar i de claríssim!
I si no, mirin els esborranys que hi havia a l’hora d’elaborar el
Pla econòmic i financer i en trobarà algun que no posa
“suspendre”, posa “suprimir”, posa “suprimir”, el que passa és
que algú els va recordar que el CES és un òrgan estatutari i no
es pot suprimir, idò el suspendrem. La voluntat que hi ha del
Partit Popular és suprimir i siguin clars! Crec que és el millor
per entendre’s. I s’amaguen darrera una suspensió, una falsa
suspensió, perquè per suspendre, i em fan por quan utilitzen
aquest terme, “temporal”, doncs jo mir l’Estatut i trob en el
mateix rang, aquell rang que el Partit Popular diu que no forma
part del sistema bàsic autonòmic, hi trob en el mateix rang el
Consell Audiovisual. El pensen també suspendre? I hi trob el
mateix Consell Consultiu en el mateix rang, el pensen també
suspendre? No formen part del sistema bàsic autonòmic. És
aquesta la voluntat? Així ho expressen, així ho deixen almanco
obertament com a possibilitat.

Però a més, dir-nos que suspenen el CES per crear-ne un
altre. Com és concebible açò? O sigui suspenen el CES i diuen
que crearan altres espais per al diàleg social. No sé dins quina
lògica cap. El més lògic no era, dins el marc estatutari, utilitzar
el que tenim, el que hi ha escrit en aquest Estatut, el Consell
Econòmic i Social i situar el diàleg social en aquell marc?

Eliminar duplicitats. Jo és que no sé si quan ho diuen s’ho
creuen, eliminar duplicitats. Quina duplicitat té el CES? Amb
qui més? Qui més pot fer els informes que feia el CES? Quin
pot ser l’espai de debat social que complia el CES? Jo li tornaré
dir, quan em parlen de duplicitats, el virrei de Formentera clama
al cel! I és que la realitat a l’illa de Mallorca de dos executius,
un consell insular de Mallorca i un govern, no s’ho han plantejat
mai?

(Remor de veus)

No, açò ho ha dit vostè... Perdoni, té molt poca capacitat idò
de veure nous escenaris. Hauria de saber què demanen els altres
consells insulars, té poc coneixement de la realitat dels altres
consells insulars.  Demani’ls quina realitat volen. Volen els
altres consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera
mantenir aquesta situació de duplicitat a Mallorca? La volen? I
després ens assabentam d’una reunió que serà la que marcarà el
ritme de transferència de competències i de finançament de la
resta de consells insulars?

I ens parlen de dèficit com a raó...

(Remor de veus)

...per eliminar el CES. Jo els torn dir, m’han sumat tot allò que
han pogut per arribar a 10 milions d’euros. Expliquin-me en un
any, la desviació d’IB3 dels 10 milions d’euros, expliquin-me-
la. Si vostès són capaços d’assumir un desviament d’un
pressupost d’un 33%, la llei, és clar, la llei deia que desviació no
podia ser superior al 3%, però clar, per açò es modifica la llei,
ara ho entenc, es modifica la llei per evitar l’incompliment. Una
altra vegada entram dins la dinàmica típica del Partit Popular.

Jo acabaré com he començat, el motiu de suspendre el CES
és efectivament, callar un organisme estatutari perquè el Govern
no es troba còmode amb l’existència d’un organisme
independent, autònom, amb llibertat de criteri i que pugui ser
crític amb les polítiques del Govern. I també acabaré dient que
el CES havia de ser una oportunitat per sortir de la crisi. I vostès
l’han convertit en una dificultat, l’han convertit en el diable de
tots els mals, quan el CES era, és i continuarà sent quan molt
prest, esper, deixi de governar el Partit Popular una altra vegada
allò que l’Estatut volia que fos, un organisme de diàleg, de
concertació social.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Ens ratificam per una banda en les quantitats assenyalades,
en 90.000 euros podem fer funcionar el CES, més el personal
adscrit a les conselleries pertinents. Ho accepta? Accepta la
transacció? I rebaixar 90.000 euros d’un altre indret? Ho
accepta? N’hi ha prou? El que li he dit és que el màxim que
s’estalviarà en tot aquest estropell són 170.000 euros, però en
90.000 euros i el personal, que -repetesc- incrementen els
pressuposts de Vicepresidència, no desapareixen, amb aquests
recursos existents pot funcionar. Hi està d’acord? Ho accepta?
Miram on rebaixam?

Clar, què passa? Que el que volen precisament és la
supressió del CES. Creen altres òrgans de diàleg, diuen que són
més barats, però no són estatutaris, no tenen garantida ni la
independència, ni la pluralitat, ni l’autonomia ni la capacitat de
tirar endavant. No són capaços. Per què hem de suprimir el
CES? La portaveu del Partit Popular ens diu que és una
supressió temporal, però s’oblida afegir darrera temporal,
indefinida. Suspensió temporal indefinida, que el vicepresident
ha deixat molt clar que pels segles dels segles mentre vostès
governin i esperem que també sigui breu aquest temps.

Aquest és el fet, suspensió indefinida d’un òrgan estatutari
i que vostès no estan legitimats per suprimir. La resta de
comunitats autònomes que han suprimit o han suspès el CES, el
CES no hi era com a òrgan estatutari, en els seus estatuts
d’autonomia, aquesta és la diferència; la diferència és que en
aquest parlament abans d’arribar el Sr. Vicepresident es
tancaven acords, es tancaven acords bastant amples, de majories
qualificades, que es permetien marcar les pautes dels pròxims
temps, al marge dels vaivens polítics partidistes. I açò, fins i tot
açò vostès ho rompen, vostès ho rompen, simplement perquè,
evidentment, l’amenaça feta a uns moments que els informes no
agradaven l’han complerta, així de clar, i tant que l’han
complerta l’amenaça: eh, no ens agraden els informes, no ens
agraden les veus, les suprimirem, les suspenen, indefinidament.

Per tant, aquest no és un posicionament democràtic, no ho
és; les normes, les lleis orgàniques s’han de respectar amb els
seus justs termes, no es pot modificar l’Estatut d’Autonomia i
suprimir el CES perquè no els agrada, malgrat tenir una majoria
absoluta que no és suficient, que no és suficient, per suprimir,
repetim, un organisme creat per l’Estatut.

Per tant, en aquest sentit els demanaríem, repeteix, que ho
reconsideri, reconsiderin els plantejaments que suposa acordar
tots i aprovar una àmplia majoria un estatut d’autonomia, saber
el que açò significa de dotar-nos de mecanismes de convivència
i de construir coses. I es construeixen, les lleis del CES s’han
aprovat per unanimitat de tots, amb la participació de tots.
Creuen que tot açò en aquests moments ho hem de tirar tot per
la finestra? Per acomplir simplement, amb una prepotència de
dir, jo, com que pos els recursos que la llei m’obliga, puc fer el
que vull? Açò són actituds democràtiques?

La veritat, i repetim, a moments prou difícils,
econòmicament, socialment, que necessitam legitimar al màxim
unes decisions que són difícils, per què no ho fem amb la
participació de les entitats, de la societat civil, per què no ho
fem en el marge dels organismes que entre tots ens hem dotat?
Simplement, i açò, repetim, és el més du, és que l’únic que
pretenen és deslegitimar la política; és allunyar la política dels
ciutadans. I en aquesta situació de crisi greu és, a més a més
d’antidemocràtic, vertaderament perillós. Tothom va per un
altre camí a Europa, per què hem de triar aquest?

I no entraré en el debat econòmic del despilfarro, no hi
entraré, però també hi podria entrar; en aquests pressuposts
també pagam, que són 20 milions a Eivissa per les autopistes
fetes, i les pagam, eh. I en pagam de coses; és a dir, no ens
embullem. Hem d’estalviar, d’acord, 90.000 euros? És prou,
d’acord; tengui el coratge de tancar un acord en aquest sentit,
mantenint el CES, al cost que sigui possible, si és aquest,
aquest, però per favor no ens enganyin, no ens enganyin i lluitin
i continuïn treballant i lluitant per conservar en aquests
moments de crisi, mínimament, una postura democràtica.

Tot té un cost, és cert, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Barceló, per favor.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

..., la democràcia també té un cost, però sense el més mínim
dubte volem democràcia, és un poc més cara, la dictadura potser
més barata, però evidentment no és la nostra opció.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I per tancar, amb el torn de
contrarèplica, té la paraula la representant del Partit Popular, la
diputada Sra. Prohens.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que quan escolta
l’oposició i sent els seus posicionaments li venen al cap moltes
preguntes. Si realment saben que el que proposen no serveix per
arreglar un problema creat, és greu, és irresponsable,
s’equivoquen d’estratègia quan intenten restar i dividir en lloc
de sumar, però en el fons són conscients que el problema del
deute i del dèficit d’una comunitat és greu, molt greu, et ferma
de mans i peus i t’impedeix fer moltes coses que hauries volgut
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fer i t’obliga a fer-ne d’altres que mai no t’haguessis plantejat
en una altra situació.

Ara bé, si hem de pensar que estan convençuts del que
diuen, si creuen que les seves receptes serien la solució, o si
aquest govern no s’ha plantejat totes les opcions abans de
prendre una decisió, després l’assumpte és molt més greu;
perquè l’oposició, en teoria, ha de constituir una opció de
govern en potència, per tant jo em deman què hagués passat,
què hagués fet el pacte d’esquerres si hagués tengut la confiança
de la ciutadania per governar? Com haguessin complert
l’objectiu de dèficit o no l’haguessin complert? I si no
l’haguessin complert, d’on haguessin tret els doblers? Perquè els
bancs a vostès ja els havien tancat les portes.

(Remor de veus)

Perquè clar, ells ens repeteixen que no s’ha de renunciar a
res, sí, perdó, el delegat de Formentera, és cert. Fins fa dos
mesos, Sr. Vicepresident, la solució de tots els mals era l’impost
de patrimoni, bé que li van dir; ara, la solució de tots els seus
problemes de tresoreria serà el delegat de Formentera. De ver
que és com per pensar-hi, a què haguessin renunciat?

(Remor de veus)

A res, jo crec que haguessin renunciat a governar,
directament, com van fer els darrers anys aplicant la dita
mallorquina de “dia que passa any empeny”. Perquè clar, hi
havia persones dins l’anterior govern que parlaven de reducció
instrumental de l’administració pública, o d’insostenibilitat del
sector públic o d’amortitzar 600 o 700 places cada any; parlaven
també, de fet fins i tot n’encarregaven estudis, de plans de
viabilitat dins el sector sanitari, de plans de sanejament, però al
final l’ombra de les enquestes electorals era massa allargada i
no posaven en marxa res, absolutament res que hagués servit per
posar fre a la màquina.

I ara parlen de duplicitats i ho fan tranquilAlament, tal vegada
han oblidat ja que van arribar a tenir dos gerents dins una
mateixa empresa pública, perquè no es fiaven un de l’altre, o
que tenien direccions generals sense competència o que tenien
fins i tot conselleries a consells insulars sense cap competència
reconeguda, tot per complir amb les quotes d’un còctel de
partits que els impedia pensar com a una unitat. I era un petit
regne de taifes, ingovernable i ingestionable. No ens parli, Sr.
Martí, de virreis, vostès de virreis en tenien un a cada passa.

Aquest, maldament no els agrada sentir-ho, aquest no és un
govern de quotes, en cap sentit: no hi ha càrrecs sense
competències, no hi ha duplicitats, i les que hi havia es van
eliminant i eradicant.

(Remor de veus)

Ahir mateix es va celebrar una reunió exemplar entre el
Govern i el Consell de Mallorca amb aquest objectiu, ciència
ficció quan s’han d’acontentar tres, quatre, cinc o fins a sis
partits.

I ens parlen d’on podem eliminar despesa i com podem
obtenir millor aprofitament dels recursos. És que en el fons els
agrada la polèmica i són agosarats per naturalesa, 300 euros per
dietes d’assistència ens costaven les reunions amb el pacte, les
reunions del diàleg social; 10 milions d’euros en un any,
subvencions a sindicats, associacions i mitjans; 260.000 euros
càtering i logística de les reunions amb sindicats; 500.000 euros
de promoció de les nostres illes durant un esdeveniment
esportiu; 370.000 euros per promocionar a Cannes l’illa de
Mallorca; 400.000 euros la remodelació d’una conselleria sense
comptar els 33.000 euros de la taula i les cadires o els 90.000
euros dels quadres; 180.000 euros de màsters a directius de
GESMA i 150.000 per a aquests desplaçaments; més d’1 milió
d’euros a la World Travel Market, o 22 milions d’euros al
Consorci Platja de Palma. I venen aquí a parlar d’estudis,
d’estacionalització, de despesa, de control; però si vostès es van
fer famosos per les inversions silencioses!

(Remor de veus)

O Sr. Martí, tal vegada és que a Menorca no li arribaven
totes les notícies del que passava a Mallorca: desconeixia vostè
que una regidora de la seva coalició, no és que tengués una
FAES, no, no, tenia diverses FAES, diverses organitzacions
satèlAlit totes perfectament subvencionades i regades amb
doblers públics?

(Remor de veus)

O tampoc no li deien, Sr. Martí, el que cobraven els
consellers per assistir als plens d’aquest parlament, quantes
dietes cobraven per assistir als plens?

(Remor de veus i petita cridòria)

Per això, des del Grup Popular, els demanava a la meva
primera intervenció humilitat, seriositat i responsabilitat. Tant
de bo avui no haguéssim hagut de parlar de cap suspensió
temporal de res, tant de bo no haguéssim hagut de renunciar a
res durant un any i mig, tant de bo fins i tot aquesta comunitat
no hagués hagut de menester cap pla d’equilibri. Però aquest
govern ja no es pot girar més cap a una altra banda, ja no pot
continuar somiant que la realitat no és la que és sinó la que ens
agradaria que fos. Per això avui som aquí donant la cara i
parlant del que parlam, reiterant, una vegada més, des del Grup
Popular el nostre agraïment a totes les persones, funcionaris,
càrrecs i entitats que han format part del CES, i esperant que en
un temps prudent la realitat de les nostres illes sigui ben
diferent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

En primer lloc, votam l’esmena a la totalitat, de devolució,
RGE núm. 8063/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. Senyores i senyors
diputats, passam a votar. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar l’esmena a
la totalitat, amb text alternatiu, RGE núm. 8415/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista. Passam a votar. Votam.

20 vots a favor; 34 en contra; i 5 abstencions.

IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa
d'aplicar el procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d'ordenació urbanística
de la Universitat de les Illes Balears.

A continuació, passam al quart punt de l’ordre del dia que
correspon a l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicació del procediment de tramitació directa i en lectura
única al Projecte de llei RGE núm. 8410/12, d’ordenació
urbanística de la Universitat de les Illes Balears.

Abans de debatre aquest projecte de llei, procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa per fer-ne la tramitació directa i en lectura única.

Va bé? Lectura única?

Sí.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Estam conformes amb la tramitació per lectura única.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors no adscrits, per favor?

Bé, en vista d’això, podem passar directament a la votació?

Senyores i senyors diputats, bé, perdonin, estam d’acord tots
amb la lectura única, però ara passam al debat.

V. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 8410/12, d'ordenació urbanística de la Universitat de
les Illes Balears.

Passam al debat i votació del Projecte de llei RGE núm.
8410/12, d’ordenació urbanística de la Universitat de les Illes
Balears.

Presentació per part del Govern, si és que n’hi ha?

No hi ha presentació? Sí.

Idò, Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. La Universitat de les Illes
Balears és una institució pública que exerceix les tasques
d’investigació i docència d’acord amb la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d’universitats. Territorialment, el nucli
principal d’aquesta institució se situa al campus de la UIB, a la
carretera de Valldemossa, i el seu àmbit està delimitat pel Pla
General d’Ordenació Urbana vigent de Palma de Mallorca.

Es tracta d’una àrea classificada com a sòl rústic, qualificat
com a sistema general d’equipament docent públic. L’ordenació
detallada de l’àmbit es va diferir a un pla especial que s’ha
concretat a través d’un pla que es va aprovar definitivament el
30 d’abril del 1987. Al llarg dels anys aquesta ha estat
l’ordenació que s’ha mantengut i que ha permès el
desenvolupament de les infraestructures i edificis necessaris per
a les funcions que es requerien. Això no obstant, una vegada
més, la complexitat dels processos de modificació o innovació
del planejament provoquen disfuncions i dilaten en el temps
inversions necessàries per a la millora dels serveis i l’adaptació
a les normatives en matèria educativa o d’altra naturalesa.

Un bon exemple d’aquesta complexitat és l’intent de
modificació d’aquest pla especial, iniciada l’any 2002 i que va
ser aprovada, inicialment, per primera vegada, el 9 d’abril del
2003, i que, posteriorment, s’ha tornat aprovar inicialment el
passat 20 de juny del 2012, aquesta vegada també per adaptar-se
a les determinacions del Pla Territorial de Mallorca.

Es tracta, en definitiva, d’un intent de modificació d’un pla
d’una antiguitat de 25 anys i que du ja deu anys de tràmit sense
haver-se aconseguit aprovar. Més enllà de l’evident pertorbació
que implica un tràmit tan llarg, resulta gairebé inevitable que a
un moment o a l’altre s’obstaculitzi qualque projecte la urgència
i necessitat del qual resulti indiscutible.

Precisament en aquests moments la UIB necessita la ràpida
tramitació de la modificació del pla especial per poder posar en
marxa diferents iniciatives en el campus i de forma ben especial
l’edifici del Centre d’Estudis de Postgrau que acollirà l’Escola
de Doctorat de la UIB. Davant l’actual situació i per tal d’evitar
futures complicacions, es presenta aquest projecte de llei amb
l’objectiu de fixar una normativa específica que faciliti una
ordenació adequada del campus de la UIB i amb l’agilitat
suficient com per poder donar una resposta ràpida a les
exigències que es plantegin i que requereixin de la seva
innovació.

Aquest projecte, no és cap secret, ha estat elaborat
assabentats d’aquesta problemàtica, i així ens ho ha fet saber
reiteradament la universitat, i s’ha comptat també amb la
colAlaboració de les administracions territorialment afectades:
Ajuntament de Palma i Consell Insular de Mallorca. I també
s’ha informat i escoltat tots els grups parlamentaris; precisament
la urgència del tema i l’especial rellevància de la institució
afectada, com dic, ha aconsellat poder comptar amb la
colAlaboració de les principals forces polítiques de la comunitat.
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En definitiva, el projecte de llei que avui es presenta no és
sinó la culminació d’un esforç conjunt per tal d’assistir una
institució que és una peça vertebradora de la nostra societat;
precisament, a uns moments on la conjuntura econòmica ens
obliga a uns esforços importants és un deure dels poders públics
trobar mecanismes que facilitin l’actuació dels serveis públics
amb la màxima eficiència, retirant els obstacles superflus que la
normativa moltes vegades conté, i estimulant la inversió, sense
que això impliqui un esforç pressupostari rellevant per a l’erari
públic autonòmic.

En aquest marc es configura, per tant, aquest règim singular
per a la Universitat, allà on el Govern de la comunitat autònoma
tendrà un paper destacat. Precisament, el caràcter clarament
suprainsular de la Universitat de les Illes Balears explica que
sigui el Govern qui aprovi l’ordenació urbanística del campus;
tot això sense perjudici, com no podria ser d’altra manera, de la
participació de l’Ajuntament de Palma i del Consell Insular, que
es materialitzarà a través de l’emissió preceptiva d’informes.

Finalment, vull afegir que a la llei que es proposa s’hi fixa
també, per tal d’aconseguir una eficàcia immediata d’aquesta
normativa, un règim transitori que faciliti la implantació de
noves edificacions a partir dels paràmetres de la llei i de l’actual
pla especial. Així mateix, s’autoritza la immediata edificació
des de la pròpia llei de l’edifici del Centre d’Estudis de Postgrau
de la UIB, la urgència i la necessitat del qual s’ha posat de
manifest per part de la Universitat.

Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam a la fixació de posicions dels
diferents grups. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Carbonero.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una llei que té dos
continguts bàsics: en primer lloc, donar una llicència, fer un acte
administratiu i donar una llicència a la Universitat, perquè pugui
fer l’edifici que ha explicat el conseller, i, en segon lloc, fixar un
règim de tramitació del pla especial que afecta la UIB, diferent
del que tenia fins ara. En definitiva, a aquesta segona qüestió
m’hi referiré poc perquè la llei també, amb el seu règim
transitori, deixa la possibilitat que continuï la tramitació del pla
especial que en aquests moments està aprovat inicialment i, per
tant, d’aquí que es pugui redactar un nou pla especial i per tant
operi aquesta determinació de la llei, encara passaran bastants
anys. En definitiva, el que preocupa és la llicència de l’edifici
del Centre d’Estudis de Postgrau, i per això es fa una llicència,
una llei exprés.

La llicència urbanística és un acte reglat, que es tracta
d’autoritzar una activitat urbanística, en definitiva materialitzar
un dret edificatori sempre que el projecte, que és l’objecte de
llicència, compleixi amb la normativa urbanística en vigor. Per
tant, per poder donar una llicència fan falta dos requisits:
primer, un projecte, i, segon, que es pugui comprovar, que
s’hagi comprovat el compliment de la normativa urbanística que
l’afecta. Veurem com ho aborda la llei, però en qualsevol cas
hem d’anar per parts.

La universitat té concedida, i així ho ha manifestat de
manera reiterada, una subvenció per executar l’edifici del centre
d’estudis de postgrau, que acaba en un termini curt aquest
subvenció, i per tant si no comencen les obres ràpidament es
podria perdre, i resulta que el projecte de l’edifici del centre
d’estudis de postgrau incompleix un dels paràmetres del pla
especial de reforma interior del campus de 1987; incompleix
l’alineació; compleix la resta: aprofitament, alçades, ocupació,
etc. Aquest incompliment ha duit que després d’anys d’intentar
començar les obres amb els requisits exigits per la subvenció ara
sembla que no hi hagi altra solució que fer una llei especial per
atorgar una llicència, que és d’això, fonamentalment, del que va
la llei.

Conceptualment, res a dir. Sembla que possibilitar una
subvenció perquè un edifici docent a la nostra universitat es
pugui fer n’ha de fer possible el suport. Està acreditat que l’únic
problema per a la llicència és la disposició de l’edifici dins la
parcelAla, i jo afegesc que l’alineació proposada, la que figura en
el projecte, és més adient que la que figurava o que la que figura
en el pla especial del 87 a l’hora de configurar el paisatge urbà
d’aquest espai monofuncional que és el campus universitari. He
dit conceptualment perquè aquí l’únic discutible és la forma
d’arribar a la concessió de l’autorització per començar i
executar les obres. Una llicència d’obres es concedeix per
l’administració competent en base a informes tècnics i jurídics
sobre el compliment del planejament. La llei pretén que aquí els
diputats facem d’ajuntament però sense examinar el projecte ni
comptar amb els corresponents informes. De totes maneres no
queda més remei que sigui així, perquè els informes en
qualsevol cas haurien de dir que l’edifici projectat incompleix
el pla especial del 87.

Deia que d’acord amb la Llei de disciplina urbanística, una
llicència urbanística té uns tràmits que en aquest cas no s’han
lliurat, ja que fins i tot formalment la documentació que
acompanya en annex a la llei no es pot dir de cap manera que
sigui un projecte tècnic, són uns dibuixos en planta i en alçat del
projecte, que formarien part en qualsevol cas del projecte bàsic
que es tracta.

Hi havia, Sr. Conseller, i vostè ho sap perquè n’hem parlat
altres vegades, hi havia altres opcions. Hem proposat a la
conselleria un text alternatiu a aquesta llei en la línia de l’article
244 de la Llei del sòl del 92 i de la disposició addicional 10 de
la Llei del sòl del 98. No entenc encara com aleshores, en
aquells moments, no es va seguir aquesta via. Ens hi podem
aturar un minut, en aquesta via. Diu el seu enunciat, article 244
i la disposició addicional 10 de la llei del 92 i la llei actual:
“Actos promovidos por administraciones públicas”, i segueix
que establint una tramitació especial, exprés i extraordinària
quan en l’execució d’aquests actes promoguts per les
administracions públiques es donin raons d’urgència o
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d’excepcional interès públic, encara que siguin disconformes
amb el planejament urbanístic en vigor. La Universitat de les
Illes Balears és una administració pública. Es donen les raons
d’urgència i excepcional interès, i per tant ja tenien un camí per
resoldre sense haver d’utilitzar obligatòriament el Parlament.

Nosaltres vàrem proposar una redacció alternativa a la llei
per tal de resoldre el problema urbanístic i que després..., que la
llei en tot cas resolgués el problema urbanístic i que després
l’administració competent, amb el projecte complet i els
informes adients, donàs la llicència, però aquesta línia, aquesta
proposta articulada de llei no va semblar bé, segurament no va
semblar prou àgil, prou ràpida, i no va semblar bé.

Parlant d’arribar a un text de consens hi ha una qüestió que
ens preocupa i que té fàcil solució, i per això hem proposat una
esmena tècnica d’addició: donar la llicència en contra de pla és
ja poc recomanable, encara que aquí es donin tres
circumstàncies que cal tenir en compte: primer, es tracta d’una
administració pública que ho promou per a usos d’equipament
públic, i per tant no lucratius, en línia amb el que disposen
l’article 244 de la Llei del sòl del 92 i la disposició addicional
desena de la Llei del sòl vigent; es donen raons d’urgència i
d’excepcional interès públic; tercer, la disconformitat del
projecte amb el pla és de molt petita entitat, tant que si
estiguéssim parlant de sòls urbans -ara en parlarem al final-
bastaria amb la tramitació sumària d’un estudi de detall.

Ara el que semblava, i això ho hem parlat amb tots vostès,
amb tots els grups parlamentaris i amb els diputats no adscrits,
semblava mal d’empassar fer una llei per donar una llicència i
no deixar arreglat el problema urbanístic, és a dir, que l’edifici
s’executàs en contra de pla i que romangués aquesta
disconformitat fins l’aprovació definitiva, sine die, d’un
planejament que reculli les determinacions d’aquest edifici, és
a dir, el que s’anomena deixar un mort. Proposam l’addició d’un
simple paràgraf per deixar aquest tema solucionat, amb la
redacció següent: “Les característiques urbanístiques d’aquest
edifici restaran legalment incorporades al planejament vigent
com a edifici adequat, amb determinacions urbanístiques que es
correspondran amb la seva volumetria específica”. D’aquesta
manera, una vegada aprovada la llei, no només es possibilita
l’inici de les obres per part de la universitat i per tant que pugui
tirar endavant la subvenció que té, sinó que, a més, de manera
automàtica aquest edifici, els seus paràmetres urbanístics quedin
incorporats al planejament i per tant no hi hagi disconformitat
entre una cosa i l’altra.

Els grups parlamentaris i els diputats no adscrits han signat
aquesta esmena, que la té el president i que s’incorporarà
segurament a la votació de la llei.

Per anar acabant vull manifestar els meus dubtes. És un
dubte que tenc, Sr. Conseller, i amb això em vull dirigir
directament a vostè. Jo tenc un dubte en relació amb l’afectació
al campus de la UIB de la disposició addicional primera de la
Llei 7/2012. Aquesta disposició addicional pretén incorporar al
sòl urbà aquells sòls que s’hagin transformat, venguin de
qualsevol tipus de sòl, venguin d’on venguin, sempre que
compleixin determinades condicions d’implantació de serveis
o de consolidació. És allò que reclamava vostè de manera
repetida com a seguretat jurídica quan es referia a
urbanitzacions, i deia fins i tot amb fanals. Doncs bé, jo tenc
aquest dubte perquè el tema és complex. Miri, aquí al campus,
en primer lloc, hi ha tots els serveis, i fanals, Sr. Company, i la
consolidació per les edificacions dels espais edificables és
superior, molt superior, a les dues terceres parts. Per tant, en
aplicació de la Llei 7/2012, disposició addicional primera, jo
crec que estam davant un sòl urbà i no un sòl rústic, com diu
l’article primer d’aquesta llei i com vostè ha repetit aquí. 

Si és així hi ha una gran contradicció jurídica, fruit de la
confusió que genera la redacció de la referida disposició
addicional primera i, per extensió, quasi tota la Llei 7/2012.
L’altre dia els mitjans de comunicació es referien al fet que
davant una solAlicitud d’interès general per a un restaurant a sòl
rústic el Consell Insular de Mallorca havia contestat que per
aplicació d’aquesta llei aquests sòls ja eren urbans i que no calia
l’interès general i el denegava. I vostès diran “i què té més, als
efectes d’aquesta llei extraordinària, per donar una llicència si
el campus és rústic o urbà?”. Doncs miri, en primer lloc, que no
és gaire fiable qui amb dues lleis seguides es contradiu, ni més
ni manco en un tema tan important com la classificació de sòl,
i a més ho fa amb la justificació de garantir la seguretat jurídica,
i a més donar una llicència a un lloc que per aplicació del punt
4 d’aquesta disposició addicional primera aquestes llicències en
aquests moments estan suspeses.

En qualsevol cas nosaltres votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies...

(Alguns aplaudiments)

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
nosaltres no votarem a favor. Ja vàrem apuntar que no posaríem
cap inconvenient a solucionar o resoldre un problema que tenia
la universitat; no interferirem en l’autonomia universitària, ni
perjudicarem la universitat, ni enviarem míssils contra la
universitat, ni ideològics ni de cap tipus, i si ens ha de menester
per fer un edifici i no perdre una subvenció ens trobaran sempre.
Hem votat la lectura única perquè no tenguin inconvenient en
cap cas, i estarem al costat de la universitat quan ho hagi de
menester. 
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Ara, havíem de salvar una subvenció per la construcció d’un
centre d’estudis de postgrau i aquesta era la urgència. Aquí
s’aprofita per fer molt més, per crear un altre forat negre dins el
Pla general de Palma; ja hi tenim el Parc BIT, ara n’hi posam un
altre. No estam d’acord amb el que hi ha, no n’hi volem posar
un altre. A totes les consideracions que apunta el Sr. Carbonero
en faríem alguna altra.

Nosaltres votaríem a favor de la disposició addicional; no
ens agrada, no ho haguéssim fet així, però el Govern ha trobat
que era la manera i li haguéssim donat suport a la disposició
addicional, per poder permetre l’edifici del centre d’estudis de
postgrau, en el qual s’apunta que s’hi faran l’escola de doctorat
de la UIB, l’edifici interdepartamental 2 i els ensenyaments de
grau d’infermeria, fisioteràpia i psicologia. En aquest punt hi
votaríem a favor. Saben que amb la lectura única no podem
discriminar. Per tant a unes coses votaríem a favor, a altres
votaríem en contra. Ens abstendrem finalment en la votació de
la llei.

Nosaltres continuam pensant que és possible que el Govern
trameti contra planejament per interès general la fórmula que
s’apuntava que salva la disposició addicional de la llei actual
per a l’Administració general de l’Estat, però nosaltres entenem
que el 244 ens és d’aplicació encara a les Illes Balears i que ho
podia fer el Govern. Haguéssim respectat que el Govern no
hagués anat per aquest camí per a l’edifici en concret, no hi
tendríem cap inconvenient. No ens agrada donar una llicència
d’obres i que el projecte d’obra formi part d’una llei, no ens
agrada, però hi haguéssim donat suport. Hi haguéssim donat
suport amb esmena o sense esmena, tant si quedava com a
edifici inadequat, com ara que quedi resolt dins el PGOU, hi
haguéssim donat suport. El que no ens pareix bé és aprofitar una
llei formal per tornar a llevar competències a l’Ajuntament de
Palma. Se’ns va dir que era molt important que no les tengués
el consell en el planejament, perquè per eficàcia ho havia de fer
l’ajuntament, i ara la llevam a l’ajuntament perquè és un
ineficaç i ho ha de fer el Govern. Resulta que realment qui no
les havia de tenir de cap manera és el Consell de Mallorca, però
els altres la veritat és que es tiren pedres uns als altres.

Per paga tampoc no podem compartir la defensa que ha fet
el Sr. Company d’alguna manera que traspuava antiplanejament.
Hem de resoldre entrebancs que té el planejament, els hem de
resoldre, té raó, i hem de fer una llei, i això ho aprovàvem a un
projecte de llei del sòl, que tant de bo el traguem i llevem tots
aquests elements que retarden tant el planejament, hi estam
d’acord, però no enviant míssils contra la idea mateixa de
planejament perquè cada dia tendrem una llei urbanística ad
hoc, a mesura, i ja a “mesuríssima” fins a la llicència d’obres,
que ens pareix que no és correcte.

Per tant nosaltres per paga l’argument que la universitat és
suprainsular, i com que és suprainsular és supramunicipal i la du
el Govern, començaríem per aquest edifici, Sr. President, que
també hauria d’estar exclòs del Pla general de Palma i no hauria
de ser el Pla general de Palma que ens digués quantes altures ha
de tenir el Parlament, perquè si hi ha qualque seu extraterritorial
i que és de les Illes Balears i no estrictament de cap de les Illes
ni de cap dels municipis doncs seria aquest parlament. No
entraré per aquí; podria anar a l’Hospital de Son Espases, a tots
els elements que tenguin caràcter suprainsular, i ens semblaria

absurd, no ja per l’illa, pel municipi; és que si anam al municipi
aquesta mateixa lògica ens duria a un espai estranyíssim.

Ho ha apuntat el Sr. Carbonero. Jo els confés que un dels
arguments per votar aquesta llei i que es tramiti és que diu que
el sòl és rústic amb equipament docent. La veritat és que em fa
una especial ilAlusió, després de la disposició addicional primera
de la llei 7, que la primera llei urbanística que aprovem no
transmeti aplicació immediata i directa de la disposició
addicional primera, van en la línia -que aquí amb el Sr.
Carbonero discrepam- de la interpretació que s’ha de tenir de la
llei: com que jo mantenc que aquesta és la bona, com crec que
haurà fet el Govern recorrent la llei d’El Vilar, que no haurà dit
que ja es pot edificar perquè hi ha una llei que ja ho permet sinó
que haurà dit el que nosaltres dèiem que s’havia de dir respecte
de la disposició addicional primera i de tot el que representava
damunt la Llei 4 de 2008, ens va bé, i ara això és un poc
elaborat, però ens va bé que aquesta llei mantengui la tesi
tradicional sobre què és avui, avui, el camps de la UIB.

En tot cas són coses que evidentment ja es poden imaginar
que figuraran en escrits de demandes i de contrademandes en
casos que no tenen res a veure amb la UIB i amb aquest edifici
del doctorat.

En qualsevol cas ens sap greu no haver pogut trobar aquest
punt de trobada, ens sap greu que el pla especial de la
universitat quedi en mans del Govern, creim que és un error,
però més enllà d’això allò important és salvar la universitat
d’aquest entrebanc que s’ha trobat i en nosaltres cap problema
trobaran, en aquest o qualsevol que es trobin trobaran la
complicitat i el suport del nostre grup per sortir del pas, per
poder tirar endavant la nostra universitat, i per tant avui aquesta
abstenció entenguin-la també com una qüestió positiva a favor
de l’objectiu final o el més confessat dels objectius, que és fer
possible aquesta inversió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Virtuts Marí.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, les seves
intervencions m’obliguen a canviar el que era un discurs
plenament descriptiu del que és el contingut de la llei i entrar en
perquè som on som, realment.

No podem oblidar que el pla especial que regula la
universitat, ho ha dit molt bé el conseller, és de 1987. L’any
2002 es va iniciar la seva modificació; es va aprovar inicialment
l’any 2003; va quedar en via morta després d’informes,
contrainformes, esmenes de deficiències i més esmenes. Es
torna a presentar a l’Ajuntament de Palma l’any 2008; tornar a
haver-hi informes, contrainformes, esmenes, correcció
d’esmenes... Tenim el Pla territorial de Mallorca per enmig,
tenim la declaració de BIC de la Font de la Vila... És a dir, una
peripècia que fa que l’any 2012, és a dir, un munt d’anys
després de l’aprovació d’aquell pla especial i dos intents sense
finalització d’adaptació a la normativa actual d’aquest pla
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especial, fa que el Govern, a instàncies de la universitat, hagi de
prendre decisions. 

I em sap greu i quasi que em fa pensar que per descomptat
si el Govern no s’ho hagués pres seriosament avui la Universitat
de les Illes Balears perdria aquesta subvenció, i per segona
vegada per culpa de vostès. La primera vegada, quan l’any 2009
es va rebre aquesta subvenció de l’Estat, perquè el Sr. Manera
no va deixar que es disposàs d’aquests sous perquè computava
com a deute; i la segona vegada avui perquè..., ai!, lo votan con
la boca pequeña i pareix que els estrenyen alguna cosa. 

Senyors, és que crec que sincerament amb aquesta llei no
ens hem inventat res. Jo és que no sé on eren vostès quan l’any
2009 es va aprovar el decret llei i es va convalidar en aquest
parlament l’Hospital de Can Misses. És que fins i tot es varen
requalificar terrenys en aquella època. Què passa?, que era una
altra realitat?; no passàvem per damunt del Pla general
d’ordenació urbana de la ciutat d’Eivissa?; no passàvem per
damunt del Pla territorial insular d’Eivissa en aquell moment?
Hi passàvem, vàrem entendre que era una infraestructura
insular, en aquell cas no era suprainsular, era només insular,
però per descomptat molt important, això no té cap dubte, i que
la via era primer un decret llei i llavors una llei del Parlament.

Segona qüestió, Sa Coma. El mateix, una llei d’aquest
parlament que allí ja és que creàvem el sexto municipio a l’illa
d’Eivissa, perquè creàvem un espai que riguin-se vostès del
Parc BIT, de la universitat i de tot, perquè realment el consell
insular a partir d’aquella època tenia un territori on hi manava,
i ni l’Ajuntament de Santa Eulària ni l’Ajuntament de Sant
Antoni que eren els competents en la matèria, no només és que
no cobrassin les llicències d’obres, és que no tenien res a dir. 

Això, afortunadament es va esmenar, però el que jo vull dir
i els ho dic sincerament, no tenc ni teníem cap ànim de polèmica
en aquesta qüestió, és que aquí no ens inventam res, això ho han
fet vostès i, per tant, ara no sé per què el Sr. Carbonero s’estira
dels cabells perquè es doni una llicència directament per la llei,
però si ho han fet vostès i vostè era conseller, no d’ordenació
del territori, però conseller i, per tant, solidari amb el Govern.

En definitiva, crec que a la Universitat de les Illes Balears i
al futur de l’educació universitària de les nostres illes li
preocupa menys el procediment que el resultat final, el
procediment, estam convençuts que és ajustat a dret i així ho
diuen tots els informes que avalen aquest projecte de llei que ha
presentat el Govern. 

La conclusió final no serà una altra que serà més fàcil, i
esperam que en un breu espai de temps sigui una realitat, un pla
especial adaptat a la nova realitat del segle XXI i no de 1987,
amb una normativa urbanística absolutament diferent, amb una
normativa ambiental totalment distinta, amb uns projectes
implementats per la mateixa universitat que es resumeixen en la
definició d’ecocampus molt avançats i que no estan contemplats
en el seu ordenament, amb uns béns d’interès cultural, com la
Font de la Vila, que no estan contemplats, amb unes
infraestructures públiques d’accessos de metro, de carreteres
que no estan contemplats. És a dir, podrem fer un pla especial
que sigui de la Universitat de les Illes Balears de l’any 2012 i no
de 1987.

Creim que la manera és aquesta, perquè l’experiència i els
anys transcorreguts ens han demostrat que un altre procediment
no ha estat viable. Jo, Sr. Carbonero, li ho vaig dir el dia que en
parlàrem, si vostè d’aquí al dia del plenari és capaç de trobar-
nos un procediment perquè realment s’aprovi en termini, cap
problema, però a la reunió que mantinguérem tothom va arribar
a la conclusió que era impossible, no hi havia temps per fer el
que vostè deia. La veritat és que no ho varen fer la legislatura
passada, senyal que efectivament allò del temps no era una
qüestió. 

Hi ha una reflexió que crec que tots ens hem de fer i que és
molt més... molt més a l’abast, és: una normativa que fa que la
tramitació dels planejaments sigui farragosa, lenta i que no
arribi és una normativa que hem de millorar i canviar.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Senyores diputades, senyors
diputats, si els sembla bé podem passar a votació amb l’esmena
incorporada.

Passam a votar. Votam.

52 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Per tant, queda aprovada la Llei d’ordenació urbanística de
la Universitat de les Illes Balears.

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

Moltes gràcies.
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