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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tothom. 

Declaració institucional sobre el 20è aniversari de la
declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

Començam amb una declaració sobre el 20è aniversari de la
declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sra. Presidenta.

“Declaració institucional del Parlament de les Illes Balears
amb motiu del 20è aniversari de la declaració de Menorca com
a Reserva de la Biosfera.

Durant el 2013 es commemora el 20è aniversari de la
declaració de l’illa de Menorca com a Reserva de la Biosfera
per la UNESCO, que el 8 d’octubre de 1993 va aprovar aquest
reconeixement internacional, atès l’alt grau de compatibilitat
entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el
consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i un
paisatge que continuen mantenint una qualitat excepcional.

Aquest equilibri entre l’economia productiva i la protecció
dels espais naturals, en un territori intensament humanitzat,
caracteritza i defineix les actuacions que impulsa Menorca en el
marc del Programa Home i Biosfera (M&B) de la UNESCO.

El Consell Insular de Menorca, responsable institucional i
gestor de la Reserva de la Biosfera, aplica un model de
creixement basat en la sostenibilitat, per tal que les futures
generacions d’habitants de l’illa i també els visitants puguin
gaudir d’aquest equilibri entre l’activitat econòmica i els
recursos naturals.

Entre les actuacions del pla d’acció de la Reserva de la
Biosfera de Menorca, sobresurten el suport a les activitats que
mantenen el paisatge tradicional; la conservació dels
ecosistemes i biòtops per garantir la fauna i la flora autòctones,
amb l’eradicació d’espècies invasores; aprofundir en el
coneixement de la riquesa patrimonial, cultural i natural; definir
estratègies de sostenibilitat a nivell local, de forma que cada
municipi disposa de la seva pròpia Agenda Local 21; una
encertada gestió del litoral i de les platges; i minimitzar
l’impacte de les activitats humanes, amb un adequat tractament
i eliminació de residus sòlids urbans.

Recentment, Menorca ha vist consolidada la seva
participació en el Programa Men & Biosphere en haver estat
nomenada seu mundial de les regions insulars i zones costaneres
declarades Reserva de la Biosfera en l’àmbit del
desenvolupament sostenible.

Per totes aquestes raons, tots els grups parlamentaris del
Parlament de les Illes Balears subscriuen la següent declaració
institucional:

1r. El Parlament de les Illes Balears expressa el
reconeixement institucional als 20 anys de tasca duita a terme
per Menorca com Reserva de la Biosfera.

2n. Aquest suport va especialment dirigit a la societat
menorquina, que amb encert i esforç al llarg de moltes
generacions, ha sabut definir un model propi de creixement on
l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la
preservació dels espais naturals, l’han fet mereixedor de la
declaració de Reserva de Biosfera.

3r. El Parlament de les Illes Balears manifesta que Menorca
ha de seguir impulsant un model propi de creixement amb
l’equilibri entre les activitats econòmiques, la cohesió social i la
preservació dels espais naturals, de manera que la declaració de
Reserva de la Biosfera ha de ser un estímul per fomentar el
progrés i el benestar social i econòmic de Menorca.

4t. El Parlament de les Illes Balears felicita el Consell de
Menorca per haver aconseguit el nomenament com a seu
mundial de les Reserves de Biosfera Illes i Regions Costaneres
en l’àmbit del desenvolupament sostenible; i manifesta que
Menorca ha de ser referència de model turístic sostenible per a
destinacions costaneres i illenques.

5è. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
comunitat autònoma a colAlaborar i participar, de forma
coordinada i conjunta amb el Consell de Menorca, en els actes
i activitats commemoratius del 20è aniversari de la declaració
de Menorca com Reserva de la Biosfera.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam al primer punt de l’ordre del dia que correspon
al debat de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
el ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 960/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a teories neutrals.

La primera pregunta, RGE núm. 960/13, que fou ajornada en
la sessió anterior, relativa a teories neutrals que formula la
diputada Sra. Esperança Marí i Mayans del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Bon dia a tothom. Sr. Conseller, en una
entrevista que li varen fer a vostè a Diario de Ibiza, al voltant de
la Llei de símbols, va dir que l’escola ha de ser neutral. Per això
li voldria demanar a tall d’exemple, quins historiadors considera
que tenen teories neutrals d’història d’Espanya o bé d’història
de les Illes Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, muy buenos
días a todos. En primer lugar, déjeme que le manifieste mi
sorpresa porqué no sé qué tiene que ver una acción de control al
Gobierno con mis opiniones sobre distintos historiadores. Yo
creo que su aportación va a pasar a los anales de la historia del
parlamentarismo mundial, ¿qué diría yo?, planetario, incluso
permítame que parafraseemos a una señora militante del partido
por el que usted se presenta, la Sra. Leire Pajín.

En cualquier caso le diré que pensaba incluso pedirle que
podíamos tomar algo en el bar de aquí arriba y que pagase el
que más de los dos ganara y tendríamos más tiempo para
discutir sobre historia y sobre historiadores. Pero mi sorpresa ha
sido tal, que cuando he intentado ver quién ganaba más, he visto
que usted ha ocultado lo que ganaba en la declaración de su
renta. Por lo tanto, me he quedado sin saber quién de los dos
gana más.

En cualquier caso, Sra. Diputada, su contribución al
parlamentarismo, como a la transparencia es manifiesta.
Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sr. Gómez, després m’agradaria que aclarís aquestes
acusacions i que rectificàs. Així i tot, quant a la pregunta que li
fèiem, està claríssim que no m’ha respost, m’imagín que no sap
què respondre i allò que està claríssim és que era difícil
respondre sense picar-se els dits de mala manera. És clar que
historiadors diferents impliquen visions diferents. Qui explica
millor la història de Mallorca el professor Sebastià Serra o
Miquel Deià?

El que sí és greu i vostè ho ha obviat, d’aquelles
declaracions, és allò que hi ha en l’estructura profunda i és aquí
allà on vull anar. Vostè va dir -i li ho record- per què s’ha de
mantenir i s’ha de parlar de neutralitat en l’educació, vol dir
senzillament que no confia en els docents d’aquestes illes. Amb
les seves declaracions vostè va intentar desprestigiar els
professionals de l’ensenyament, i això és greu.

Tampoc no acab d’entendre quin interès pot tenir una
persona que forma part d’aquest Govern per desprestigiar tot un
colAlectiu de treballadors públics com són els professionals de
l’educació. Per què se’ls ha de voler posar a la mira telescòpica
de l’opinió pública i fer-los sospitosos de propagandistes de qui
sap què? Així mateix els centres educatius, segons
l’avantprojecte de llei de símbols, l’ús de llegendes, logotips,
etc., només serà possible prèvia autorització de la conselleria.
Això què implica? Que la conselleria seria el mesurador de la
neutralitat d’aquests símbols? No s’hi podrà posar un llaç en
defensa de la llengua catalana? Vol dir això?

En aquest cas, quin exemple estarem donant als nostres
joves com a futurs ciutadans lliures. Aquí també hi ha la
llibertat de càtedra, Sr. Conseller. Sap què fa vostè? Intenta
tutelar l’activitat docent i això és més propi de règims
dictatorials que no de règims democràtics.

Crec sincerament que és molt perillós que el Govern
s’atorgui a si mateix la patent de neutralitat. Demani disculpes
al sector dels ensenyants, retiri la Llei de símbols i ara, en
aquest moment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, per favor, ha d’acabar.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... per deferència, per favor, conseller, contesti’m en català, de
la mateixa manera que els seus consellers d’aquest govern tenen
la deferència de contestar en castellà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

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

Muchas gracias, Sra. Diputada. Contestaré en cualquiera de
las lenguas oficiales de esta comunidad autónoma, estoy en mi
derecho...

(Alguns aplaudiments)

En cualquier caso le diré, precisando la primera premisa, le
diré que usted cuando colgó la declaración de su renta, omitió
la página núm. 3, donde aparecen los ingresos íntegros, que no
está. Le pido que lo mire. Por lo tanto, no sé lo que gana.

Segundo...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, per qüestió d’ordre. Presidenta, demanaria
qüestió d’ordre. Crec que és una vergonya que aquest parlament
i aquest govern facin aquest tipus de declaracions.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí. Sr. Conseller, s’ha de referir a la pregunta, ha de
contestar la pregunta. No havia aturat el temps, ara he aturat el
temps. Pot intervenir, però per favor...
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA (Antonio Gómez
i Pérez):

Sra. Presidenta, si he remarcado esta premisa es porque
usted públicamente aquí me ha pedido que la aclarara y por eso
la he aclarado -punto número uno- y sigo manifestando que
usted no ha colgado esa página en sus declaraciones.

Punto dos. Le diré que en relación a la Ley de símbolos, no
sé qué tiene que ver la Ley de símbolos -vaya coherencia- con
la formulación de su pregunta. Mire, la Ley de símbolos lo que
hace es regular una materia que estaba sin regular. Lo que
pretende la Ley de símbolos es dar seguridad jurídica. Lo que
pretende la Ley de símbolos es que todos los ciudadanos
recibamos el servicio público desde una total imparcialidad. Y
lo que pretende la Ley de símbolos es que en todos los espacios
públicos, dedicados al servicio público, que se hagan desde una
total independencia política, es decir, que no se utilicen esos
espacios como plataforma para manifestar ningún tipo de
manifestación política partidista. 

El problema de ustedes es que le tienen miedo a la libertad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, ha d’acabar.

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

Muchísimas gracias.

I.2) Pregunta RGE núm. 1106/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a xarxa de fibra òptica a Menorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 1106/13, relativa a xarxa de
fibra òptica a Menorca, que formula el diputat Sr. Alejandro
Sanz i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, señoras y señores
diputados. El pasado 15 de febrero el Consell de Govern aprobó
la prórroga del convenio para la construcción de una red de fibra
óptica para la autoprestación en Menorca. Hoy en día ya nadie
cuestiona la importancia de las nuevas tecnologías que tiene
nuestra sociedad, por ello es necesario seguir dando un impulso
a las infraestructuras de telecomunicaciones, para favorecer la
cohesión territorial y apostar por la implantación de las TIC.

Se calcula que las tecnologías de la información y
comunicación son responsables de más del 40% de crecimiento
anual de productividad en la Unión Europea y casi el 25% del
crecimiento del Producto Interior Bruto. Otros cálculos apuntan
a que por cada euro invertido en banda ancha, el Producto
Interior de un país gana 3 euros.

La construcción de la fibra óptica para Menorca supondría
la consecución de importantes objetivos. Por un lado potenciar
la administración electrónica. Por otro, disminución de la brecha
digital y ¿cómo no?, también la promoción económica.

Por lo tanto, se daría un verdadero impulso al crecimiento
industrial, a la sostenibilidad, a la eficiencia de las
administraciones y a las propias empresas. El compromiso de
los poderes públicos juega un papel importante a la hora de
conseguir este proyecto estratégico como es la fibra óptica para
la isla de Menorca.

Por todo ello mi pregunta sería la siguiente: ¿qué valoración
hace el vicepresidente económico sobre el convenio para
construir una red de fibra óptica en Menorca? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Govern.

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

Bon dia, Sra. Presidenta. Sr. Diputada, feim una valoració
positiva. Pensam que és un conveni adequat, que realment té els
avantatges que vostè ha assenyalat en matèria, sobretot
d’administració electrònica i interconnexió entre les
institucions. Crec que a més les obres es poden aprofitar, la
reforma que es faci a la carretera ME-1. Per tant, el malestar que
pot generar el fet de fer unes obres serà mínim damunt la
població. I les conseqüències seran molt positives de cara a la
disminució de la (...) digital i la potenciació de tot allò que són
xarxes de telecomunicacions.

Per tant, fer una gestió adequada d’aquest conveni,
aconseguint les pròrrogues adequades per poder-la dur a terme
en el temps que sigui necessari, crec que és una cosa que va en
benefici de tots.

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 1109/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Fira internacional d'art contemporani
ARCO 2013.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 1109/13, relativa a Fira
internacional d’art contemporani ARCO 2013, que formula la
diputada Sra. Margalida Serra i Cabanellas del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Aquests dies passats es va celebrar a Madrid la 32ena edició de
la fira ARCO 2013. En aquesta edició s’hi han reunit més de
200 galeries d’art de 30 països diferents i més de 2.000 artistes.
I malgrat els temps que corren, ha comptat amb un nombre
important de visitants. 
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La fira internacional d’art contemporani ARCO representa
una gran oportunitat per als artistes joves i també per als ja
consolidats. És una plataforma que es converteix en el punt de
mira nacional i internacional dels professionals del món de l’art
contemporani. Consta d’una àmplia oferta expositora i un variat
programa d’activitats, fòrums de debat, presentacions i trobades.
ARCO Madrid ha promogut el desenvolupament del mercat de
l’art a Espanya. Les nostres illes també hi han estat present,
mitjançant quatre galeries i diversos pintors. La Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, a través de l’Institut
d’Estudis Baleàrics, ha estat al costat dels artistes de les nostres
illes, ha donat suport a les galeries participants, assumint el cost
del desplaçament de les obres d’aquestes galeries cap a la fira.

Per això, Sr. Conseller d’Educació i Cultura, voldríem saber
quina valoració fa de la fira d’art contemporani ARCO 2013
celebrada recentment a Madrid? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Abans vull fer
una menció, la Sra. Esperança Marí, no sé si es referia a mi
quant a llibertat de càtedra. En tot cas, per no destorbar el
funcionament d’aquesta sessió de preguntes, no constestam ara.
Em pareix que m’han fet una alAlusió i no contestaré per no
destorbar el funcionament d’aquesta cambra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, contesti.

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

Per tant, em limitaré a la pregunta. Tampoc això ho puc dir?

(Remor de veus)

Idò ho retir.

Segon punt, la valoració d’ARCO 2013, una fira lògicament
la més important, una fira internacional realment de primera
magnitud d’art contemporani, dins les circumstàncies actuals de
crisi, dins tota la polèmica que hi va haver de pujades d’IVA i
d’altres, ha resultat en línies generals molt positiva i
especialment amb les quatre galeries seleccionades de la nostra
comunitat autònoma.

Tant Pelaires, Xavier Fiol, Mayor, Horrach-Moyà són
galeries que han manifestat que realment el seu reconeixement,
per primera vegada havien fet un esforç per poder coadjuvar
amb totes les despeses que suposa estand i trasllat. Tant de bo
hi hagués el pressupost que hi havia en altres temps per poder
afrontar aquestes fires amb una presència més significativa.
Però, primer, ens hem d’alegrar de què han estat quatre
galeristes seleccionats per ARCO. Dos, amb una presència
important, fins i tot en un moment donat la visita de Ses
Majestats, els Prínceps, s’aturaren i varen tenir una menció
especial a algunes d’elles, com la intervenció de Susi Gómez,
que anava conjuntament en el projecte Solo objects, a través
d’Horrach-Moyà. Hem tengut presència, hi ha hagut mitjans
nacionals i internacionals, fins i tot en termes econòmics, també
dins un món que ara passa dificultats, el resultat en línies
generals no es pot dir satisfactori avui en dia, però sí suficient
com per compensar la inversió feta i els contactes fets. Per tant,
la valoració és positiva. 

També quant a les fires complementàries, si se’m permet, o
les fires que aprofiten aquesta setmana com Art Madrid i
Justmad, també hi ha hagut presència, la més innovadora a
Justmad amb els talents més joves, algun d’ells que per exemple
encara estan fent segon de batxillerat artístic, però que ja
realment presenten unes propostes molt interessants i que
distints agents internacionals, em consta, perquè jo hi era en el
moment en que se’n fixaren algunes. O Art Madrid que té un
altre tipus de perfil, realment estaven esperançades dins un any
tan complicat.

Per tant, la valoració que jo faria seria en principi molt
positiva i molt content de poder continuar aquesta participació
amb ells.

Gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1116/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a retallades al sistema educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta RGE núm. 1116/13, relativa a retallades al
sistema educatiu que formula la diputada Sra. Cristina Rita i
Larrucea del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller d’Educació, esper de la seva bona
educació que ha demostrat sempre i del seu bon saber estar, que
no respongui a la meva pregunta amb atacs personals que no
vénen al cas en aquesta cambra, per favor, com hem hagut de
sentir d’altres consellers.

Darrerament han aparegut informacions contradictòries en
els mitjans de comunicació, que ens obliguen a formular-li
aquesta pregunta. Per una banda, a la darrera mesa sectorial
d’educació, va reconèixer que en referència a les retallades
s’havia tocat fons per garantir el normal funcionament del
sistema educatiu i que no es faria efectiva altra reducció salarial
per al personal docent. Per altra banda el Consell Escolar de les
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Illes Balears va dir que no reduirien professors i sous, a no ser
que ho demani Madrid.

Quina informació és la bona, Sr. Conseller? Ha sentit dir
alguna cosa des de Madrid, Sr. Bosch? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Gràcies, li assegur que em procur expressar amb la màxima
correcció i si alguna vegada m’he equivocat, immediatament li
deman disculpes. Entengui per la darrera intervenció que no em
volia disculpar, sinó que em sentia alAludit. 

Segona qüestió, miri, és que m’ho posa fàcil. A vostè li va
consultar el Sr. Zapatero la retallada del 5% al sou dels mestres?
No. Que jo sàpiga s’ho varen trobar d’un dia per un altre. Per
tant, lliçons quant a retallar sous i a perspectives que hi ha a
Madrid, com deim, en el Ministeri d’Educació o d’Hisenda
certament no ens en poden donar. Els pressuposts generals de
l’Estat no són competència d’aquest conseller i realment no puc
donar cap tipus d’informació d’allò que passarà al llarg d’aquest
any en funció de com evolucioni la situació econòmica.

El president Rajoy va explicar que de la situació que
trobàrem a la que estam ara, dit d’una manera molt planera, hem
començat a treure el cap de l’aigua. Li repetesc que no baixarem
sous i que baixarem quotes, estam al límit que aquest sistema
necessita. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. Conseller. Evidentment no em referia a vostè,
però li volia dir que no ens ha acabat d’aclarir la pregunta que
li feia, (...) aquestes retallades econòmiques a més, ara el que
hem de sumar és aquesta cerimònia de confusió en què està
immersa la gestió del seu departament, si, no, no ho sé, jo no
voldria, l’herència..., una cerimònia de la confusió a la qual s’ha
d’afegir ara també la LOMCE amb una memòria econòmica que
obligarà també les comunitats autònomes a haver de gastar uns
doblers que no esperaven i a treure fora tal vegada a professors
de batxillerat i d’ensenyament artístic.

Amb aquesta situació no li estranyi idò la vaga ja anunciada
pels sindicats, primer, perquè des que vostès governen cada
setmana hi ha una mala notícia per al nostre sistema educatiu;
i segon, perquè vostè ha demostrat que no té la més mínima
intenció tampoc de pactar amb el sindicat cap de les normatives
que s’estan tramitant i que afecten directament la butxaca i la
moral dels treballadors de l’ensenyament.

El resultat de la gestió del seu departament serà que mentre
es preocupen per normatives que ni són necessàries ni agraden
ningú, els centres docents ja presenten un estat deplorable per
manca de reformes i manteniment, segons denúncies que veim
dia sí, dia no, per la premsa, hi ha classes sense professorat dies
i dies perquè no substitueixen les baixes, han desaparegut
guàrdies de seguretat en centres on eren necessaris, hi ha aules
massificades, fillets i filletes que van a escola sense berenar,
menjadors escolars que tanquen, escoles infantils que tanquen,
joves que veuen frustrada les seves expectatives d’estudis
universitaris a causa de la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ha d’acabar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...pujada de taxes i baixada de beques, professors de la UIB que
es queden sense complement investigador, que al final eren dos
duros,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Rita, gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...en fi, què passarà amb aquest curs, Sr. Conseller?

Gràcies.

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

Sra. Diputada, aquest Harmagedon que anuncia ni és veritat
ni té cap sentit, i l’escola pública obre cada matí, està encantada
de rebre els doblers que vostès els varen prometre i llevaren,
com ajudes, com transport, com menjadors, com tantes de
factures que prometeren, en parlaren i, com se sol dir
vulgarment bla, bla, bla ni ho pagaren ni sabien com pagar-ho.

(Alguns aplaudiments)

Per tant, és el primer que feim, pagar, pagar com podem,
obrir l’escola com podem, enviar els docents com podem i el
que no necessitam és cap tipus de lliçó i no vull parlar més del
passat, però vostès ho fan, de l’embolic que ens deixaren, no em
parlin de memòries econòmiques de lleis, la LOGSE no la va
dur mai i és el seu santo y seña de l’educació i no va dur mai
memòria econòmica i aquesta la du.

De què ens han de donar lliçons?, de què ens han de donar
lliçons?, d’haver fet fallida al sistema educatiu?, d’això sí que
en saben.

Moltes gràcies.
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I.5) Pregunta RGE núm. 1117/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tractament just amb els consells insulars.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 1117/13, relativa a
tractament just amb els consells insulars, que formula el Sr.
Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyors
diputats i senyores diputades, enguany es compleixen trenta
anys de l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia d’aquesta
comunitat, es compleixen aquests dies, fa pocs anys fins i tot
vàrem tenir una reforma d’aquest estatut i en tots els casos
sempre ha fet referència als nivell d’autogovern que es desitjava
que assolissin els diferents consells insulars de cadascuna de les
illes. 

Ara veim que aquestes darreres setmanes el Govern ha estat
reunit amb els diferents consells i el que ens preguntam en
aquest cas és si creuen que aquest nivell d’autogovern que es
pretenia cap als consells insulars amb aquestes reunions, amb el
funcionament que vostès tenen, amb la relació que tenen amb
els consells està avançant, està retrocedint o si creu que està
aturat. El que vull saber és la seva opinió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, efectivament,
ara fa trenta anys que tenim estatut d’autonomia, i una de les
peces clau de l’Estatut d’Autonomia són els consells insulars.
En aquest sentit, crec que ben igual que en moltes altres coses
estam immersos en un procés de canvis, en un procés de
transformacions, en un procés de diàleg entre institucions per
intentar trobar el que seran els propers trenta anys. En aquest
sentit, crec que les coses van bé.

En matèria pressupostària els consells insulars estan en una
situació molt similar a la que han estat fins ara, hem d’encetar
un procés de... una llei del sistema de finançament, una llei del
sistema de finançament que estava pendent des de fa una sèrie
d’anys, s’hauria d’haver fet el 2007 i no es va fer i tenim
problemes en matèria de pagaments. Tenim problemes en
matèria d’impagaments que són realment injusts, però que
provenen de decisions clarament anteriors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, ja sap que
sempre... puc dir que carreguin les culpes damunt on vulguin, si
ens volen culpar de (...) anteriors, són unes paraules, vostès
diuen que sí, nosaltres deim que no, l’important és que caminem
endavant i que anem endavant. Crec que, sincerament, es fa
molt poc cap els consells, es fa molt poc perquè aquest
autogovern de cadascuna de les illes sigui real i crec que es pot
mostrar en les diferents declaracions, però que totes anaven en
el mateix sentit, de cadascun dels presidents i presidentes dels
consells després d’aquestes reunions.

En primer lloc, vull posar de manifest -ja que ho dic- que en
aquests moments, em puc equivocar, però crec que no gaire,
ahir ho deia la presidenta del Consell de Mallorca, crec que el
deute que té el Govern amb el Consell de Mallorca, està en torn
del 285 milions d’euros, el deute que hi ha amb Menorca és, si
no m’equivoc, de 33 milions d’euros, el que tenen amb el
Consell d’Eivissa, de 35,5 milions d’euros, que nosaltres, els
que som d’Eivissa, pensam que està més prop dels 50 que
s’aquests 35, amb el Consell de Formentera és de 13 milions i
mig.

Quan varen acabar aquestes reunions la presidenta de
Mallorca entre altres coses va dir que el pressupost era un part
complicat, crec que ara ho tira endavant, fins i tot va fer
referència al fet que era molt difícil poder governar, poder
gestionar i poder parlar d’autogovern amb aquest deute. El
president de Menorca va dir que la sensació sobre la falta
d’atenció del Govern a les necessitats de Menorca precisava
d’una resposta. El president del Consell d’Eivissa deia que
“ojalá hubiera podido sacar más” i el de Formentera deia que
el que havia vengut a fer a Mallorca era un autèntic paperot que
no havia servit per a res.

Jo els deman amb tot el respecte...

LA SRA. PRESIDENTA;

Sr. Diputat, per favor, acabi.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...i amb tota l’estima del món, els deman que atenguin els
consells, que tenguin present l’Estatut d’Autonomia d’aquesta
comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

...per poder tirar endavant. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

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

Miri, em demana si és justa la situació i jo li dic: la situació
no és justa, més clar no ho puc dir, no és justa, però aquesta
injustícia no deriva de la situació actual, no deriva de fets
actuals, deriva de prendre decisions d’endeutament que van més
enllà de tot el raonable, una cosa de la qual el Sr. Zapatero se’n
va adonar un dia de maig de l’any 2010. Crec que ara
necessitam que l’oposició en aquesta cambra i a aquest govern
en prengui consciència d’una vegada per totes, ben igual que el
Sr. Zapatero va fer aquell dia, jo deman a l’oposició que també
ho faci ara. 

Un deute de 6.000 milions d’euros du a moltes injustícies,
evidentment que du a moltes injustícies i és aquí on hem de fer
feina i hem de fer feina d’una forma, jo diria, clara, contundent
i rotunda.

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 1112/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel José Martí i Ballester, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a fòrums i meses estratègiques de
producte turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 1112/13, relativa a fòrums i
meses estratègiques de producte turístic, que formula el Sr.
Gabriel José Martí i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Gràcies, presidenta. La meva pregunta va dirigida al
conseller de Turisme, Sr. Delgado: dins els eixos d’actuació del
Pla integral de turisme es varen plasmar actuacions de
promoció, execució i creació de producte. L’any passat vaig
poder assistir als tres fòrums organitzats de turisme i
gastronomia, turisme i esport, turisme i accessibilitat, i si les
dades que tenc són correctes es varen realitzat setze meses
estratègiques de producte, entre altres golf, MICE, cultura,
gastronomia, etc.

Sr. Conseller, ens pot informar quins fòrums i meses
estratègiques té planificat realitzar la Conselleria de Turisme
durant aquest any 2013? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado,
efectivamente el Plan integral de turismo tiene seis ejes de
actuación, uno de los cuales es el producto y otro es la
promoción, dentro del eje de producto el objetivo es la
diversificación, la diferenciación, su conexión con cada una de
las marcas y por supuesto la desestacionalización.

Los planes tácticos para llevar estos productos o mejorar
estos productos son dos, por un lado las mesas estratégicas y por
otro lado los foros. El año pasado ya se celebraron unas mesas
estratégicas, fueron dieciséis en total, y fueron dos de golf, dos
de mice, dos de cultura, dos de gastronomía, dos de naturaleza
y turismo activo, dos de ciclo turismo, dos de salud, una de
accesibilidad y una de náutica, y se celebraron los tres foros que
ha comentado el Sr. Diputado, de turismo y gastronomía,
turismo y deporte y turismo y accesibilidad.

Este año la conselleria tiene previsto realizar otras mesas
estratégicas, algunas ya se han realizado y también otros foros.

Las mesas estratégicas de producto son las siguientes: ya
han tenido lugar la segunda Mesa estratégica de náutica y las
reuniones extraordinarias de la Mesa estratégica de salud y de
la Mesa estratégica de ciclo turismo. En marzo se van a realizar
las terceras mesas estratégicas de ciclo turismo y cultura; en
abril se van a realizar las terceras mesas estratégicas de mice,
gastronomía, naturaleza, turismo activo y golf; en mayo tendrán
lugar la segunda mesa estratégica de accesibilidad y la tercera
de náutica; y en junio, la primera mesa estratégica de ocio
urbano y la tercera de salud.

En cuanto a los foros, hoy, esta mañana lo hemos
inaugurado, está celebrando el primer foro de turismo y salud;
el 5 de abril tendrá lugar el primer foro de turismo y arte, Art
Forum; en mayo se celebrará el primer foro de turismo y cine;
y en junio el primer foro de turismo y naturaleza y turismo
activo; en octubre el segundo foro de turismo y gastronomía, y
antes de finalizar el año se celebrará otro foro de temática aún
por determinar.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el diputat?

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí, gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, esperam que
en un breu termini de temps ens pugui informar i valorar sobre
les accions i resultats que s’hagin produït gràcies a aquests
fòrums i meses estratègiques. Per cert, parlant de valoracions,
d’aquí a uns minuts, li demanaran des de l’oposició pel resultat
de les seves gestions en referència a Iberia i Orizonia, casos que
mai no haurien de passar i que des del Govern fan tot allò que
està a les seves mans, per això té el Govern tot el suport
d’aquest Grup Parlamentari Popular, però metafòricament
sorprèn que l’oposició no s’hagi preocupat pels tancaments
ocorreguts recentment a altres agències de viatges com
Majorica, Davimar, Bellver o Carlson Wagonlit que està a 25
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metres d’aquest parlament i ningú de l’oposició no s’ha aturat
a demanar d’ells, agències de viatge a les quals també feien
feina persones i famílies, potser que per ser empreses petites no
es tenguin en consideració, em deman...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat... Sr. Diputat, ha d’atendre’s a la qüestió.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

...els preocupa més la quantitat que les persones? Com va dir
Vargas Llosa -acab, acab, acab, com va dir Vargas Llosa -i li ho
diré en mallorquí i no en llatí perquè supòs que d’aquí a un
minut tendrem una classe magistral de llatí- “la política treu a
la superfície el pitjor de l’ésser humà” amb tanta demagògia i
aprofitament de situacions, així els va. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 1104/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a serveis per a les dones víctimes de la
violència masclista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 1104/13, relativa a serveis per
a les dones víctimes de violència masclista, que formula la Sra.
Fina Santiago i Rodríguez del Grup Parlamentari MÉS.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes, Sr. Conseller,
per quin motiu el servei d’assistència psicològica per a dones
que han patit violència i per als seus fills ha estat sense servei,
és a dir, tancat, durant seixanta dies? Moltes gràcies.

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

A la conselleria no ens consta que s’hagi reduït cap dels
serveis que presta l’Institut de la Dona pel que fa a dones
víctimes de la violència domèstica, disposam amb el mateix
nombre de funcionaris i de personal adscrit als programes i
serveis.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la diputada.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sr. Conseller, és lamentable que l’oposició l’hagi d’informar
que durant seixanta dies aquest govern ha tengut tancat un
servei, perquè entre altres coses, com que la directora no va a
fer-hi feina, hi va un pic per setmana, a fer feina, no té temps ni
d’informar-lo.

El Servei d’Atenció Psicològica a les dones víctimes, ha
estat tancat perquè al final d’any s’acabava el contracte per a la
gestió del servei, varen convocar el concurs, el varen adjudicar
i una de les empreses que es va presentar el va impugnar.
Aquest motiu ha fet que durant seixanta dies, mentre es resolia
la impugnació, ha estat tancat, però, què hagués fet vostè, què
hagués fet el Govern si això hagués afectat, per exemple,
l’empresa que neteja el seu despatx o l’empresa que té un
guarda jurat a la porta?, no hagués estat seixanta dies sense
netejar el seu despatx ni seixanta dies sense guarda jurat. 

Vostè hagués fet el que es fa sempre, que és en aquests casos
fer un contracte menor a l’empresa que dia 31 de desembre tenia
el servei per evitar el tancament, però vostès no ho han fet,
vostès s’han estimat més estalviar seixanta dies a costa de les
dones maltractades i dels seus fills, perquè vostès, aquest
govern, no té cap tipus de sensibilitat en aquest tema i ho ha
demostrat amb el fet que cap dona, cap dona no és mereixedora
d’un premi Ramón Llull, no parlam, Sra. Cabrer, del tema de les
medalles d’or, deu persones o deu entitats, deu persones, deu
entitats, cap dona, cap home al Consell de Govern, vostès han
demostrat... cap dona al Consell de Govern, han demostrat
desídia, insensibilitat i despreocupació per aquest tema.

Ara agafarà la paraula, és cert, i ens parlarà de l’herència,
ens parlarà de tan seriós com és vostè, ens parlarà de la
sensibilitat d’aquest govern, sigui un poc original, demani
disculpes a les dones que durant seixanta dies han anat allà i no
han trobat servei i garanteixi a aquest parlament que no tornarà
passar el que ha passat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago, a mi el que
m’han manifestat per activa i per passiva és que els serveis es
mantenen i que retallades quant a funcionaris i a persones que
donen atenció no n’hi ha hagut a l’Institut Balear de la Dona. Hi
ha la mateixa gent que hi feia feina.

L’atenció directa a les dones que ens demanen cita es dóna
com a màxim en dos dies de retard, les dades a la memòria del
2012, que m’han passat les dades provisionals, vostè veurà quan
siguin definitives que realment s’ha fet la mateixa feina amb
una miqueta manco de pressupost.

No entraré en herències rebudes, però sí que és veritat que
vostès utilitzaven més doblers dels que nosaltres utilitzam per
donar aquests serveis, però les urgències s’atenen de manera
immediata, el Servei d’Atenció Psicològica ha donat resposta a
les mateixes dones que l’any passat, el nombre de pisos per a la
reinserció social de dones tutelades, per a la reinserció, són
exactament els mateixos i les places als centres d’acollida són
exactament les mateixes. 
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Per tant, el que feim és gestionar amb el màxim de criteris
d’eficiència.

I.8) Pregunta RGE núm. 1105/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni entre la UIB i el ParcBit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 1105/13, relativa a conveni
entre la UIB i el Parc Bit que formula la Sra. Margalida Prohens
i Rigo del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després dels vuit anys més
perjudicials de la història d’Espanya per als joves, aquests als
quals el govern socialista va deixar a la cuneta mirant
impassible com un de cada dos joves se n’anava a l’atur, aquell
govern es va limitar a parlar de la generació perduda, va tirar la
tovallola, llevat d’un intent d’un contracte que augmentava la
temporalitat ja de per si elevada dels contractes entre la població
jove. 

Ara, podem afirmar que les dades d’atur juvenil continuen
sent preocupants, la gran xacra d’aquesta crisi. No obstant això,
veim un govern que ha agafat el timó de manera decidida, que
ha aconseguit ser el gran beneficiari d’uns fons europeus
adreçats a combatre l’atur juvenil, un govern tant a nivell estatal
com autonòmic que han posat a l’agenda propostes concretes
per fomentar la inserció dels joves al mercat laboral, una nova
modalitat contractual per a joves, cent per cent de bonificació a
les contractacions, tarifes planes a les quotes d’autònoms que
poden beneficiar fins a 80.000 joves, una estratègia nacional
d’emprenedoria i una reforma universitària que ha de ser clau.

El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa ICAPE,
joventut en acció per a l’ocupació, incentius per a joves
emprenedors, formació per a joves desocupats i ara fa una passa
més amb la transició de la vida universitària al món laboral
unint els dos focus de coneixement i empresa que són la UIB i
el ParcBit perquè Universitat i empresa no poden continuar
funcionant per separat, perquè és necessari conèixer les
necessitats del mercat laboral per poder formar joves
competents per cobrir les seves demandes, perquè la
transferència de coneixements ha de deixar de ser una expressió
teòrica als plans estratègics per ser no només una realitat, sinó
la base de la inserció dels joves universitaris.

Per això, li demanam, Sr. Vicepresident, en què consisteix
aquest acord signat entre la UIB i el ParcBit i els agraïm que
vostès no tirin la tovallola, que una societat sense joves formats
i ocupats és una societat sense futur, els resultats a la seva gestió
arribaran.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies. Sra. Diputada, miri, aquest conveni entre
ParcBit i la Universitat va en la línia que vostè mateixa ha
apuntat, intentar que els joves de la comunitat de les Illes
Balears puguin tenir una opció més de sortida cap al món
laboral, però no una opció més, sinó una opció especialment
bona, una opció que té a veure amb tot allò que són empreses
innovadores, que són empreses d’I+D+I, que són empreses que
tenen la tecnologia com a punt de partida fonamental. 

En aquest sentit, s’intenta posar una pedra més, jo crec que
és una de les assignatures pendents que tenim, en l’acostament
del món laboral cap al món universitari i del món universitari
cap al món laboral. El ParcBit és un lloc ideal per trobar aquesta
sinergia entre el món educatiu i el món laboral i, a més, per a
totes aquelles persones que siguin capaces de tenir un projecte
propi, un projecte innovador i tenir un projecte, en molts de
casos, amb un coneixement especial. Cercar sinergies entre
aquests dos mons només ens pot dur beneficis a tots. El conveni
consisteix bàsicament en això, a tendir ponts entre el món d’una
empresa nova, d’una empresa de futur, d’una empresa que inicia
un camí i el món de la Universitat, del coneixement, de la
reflexió, d’albirar projectes de futur.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 1108/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla integral d'impuls de les capacitats
emprenedores.

LA SRA. PRESIDENTA:

Novena pregunta, RGE núm. 1108/13, relativa a Pla integral
d’impuls de les capacitats d’emprenedors, que formula el
diputat Sr. Francisco Mercadal i Alabern del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Fa unes setmanes es va
presentar, per part de la Vicepresidència Econòmica juntament
amb la Conselleria d’Educació, i ja està en funcionament, el Pla
integral d’impuls de les capacitats emprenedores a l’educació,
un programa per donar cobertura a la previsió feta a la Llei de
suport a l’emprenedor, a la micro, petita i mitjana empresa,
aprovada a principis de legislatura aquí al Parlament.

La finalitat d’aquest programa no és altra que donar valor a
la figura de l’emprenedor com a persona de prestigi dins la
nostra societat, reforçar els seus valors i habilitats, enfortir els
vincles entre el sistema educatiu i el món de l’empresa i
promocionar en l’educació els conceptes d’ètica empresarial
així com responsabilitat social corporativa. El programa neix
amb l’ànim de provocar un canvi cultural en l’educació reglada
a la nostra comunitat i afavorir l’aprenentatge de les capacitats
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i aptituds per desenvolupar l’esperit emprenedor dels joves
estudiants. 

En la recomanació sobre competències clau en
l’aprenentatge permanent la Comissió Europea defineix l’esperit
empresarial dient que consisteix en l’habilitat d’un individu per
convertir idees en actes, inclou la creativitat, la innovació i
també l’assumpció de riscs així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes destinats a aconseguir objectius. 

El Pla d’impuls de les capacitats emprenedores preveu
diferents programes depenent del cicle formatiu on es troben els
alumnes i per això la pregunta que avui li formul, Sr. Conseller,
és la següent: quins programes preveuen les línies d’actuació del
Pla integral d’impuls de les capacitats emprenedores a
l’educació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
arran de l’aprovació de la Llei, de 4 d’abril de 2012, sobre
suport als emprenedors, a la micro, petita i mitjana empresa, per
part de Vicepresidència Econòmica, hi havia unes indicacions
clares respecte de la necessitat que el sistema educatiu, formatiu
i, diríem, de preparació dels nostres joves de cara al futur
inclogués, com ho farà la LOMCE també segurament amb
l’aprovació d’unes assignatures a ESO que faran referència a la
iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial, realment una
menció específica i curricular d’allò que necessitam que
coneguin els joves. 

És a dir, un empresari és un senyor que arrisca part del seu
patrimoni en tant que té unes expectatives de crear una riquesa
i recuperar una inversió amb un benefici, això és el millor que
pot fer aquest senyor respecte dels seus ciutadans si per això
crea llocs de feina i dóna riquesa a persones que no ho poden
fer.

Per tant, el primer concepte és entendre què és un empresari,
entendre que un mateix pot ser un empresari si té coratge, si té
una bona idea, perquè fins i tot sense patrimoni hi ha mitjans per
arribar a crear una empresa avui en dia. Si tens talent hi pots
arribar. Això s’ha de fer des de petit, i l’ICAPE el que vol és
això, una mentalitat que faci que la gent sigui conscient que si
té un bon projecte té una possibilitat de desenvolupar-ho a la
vida. Per tant, aquest projecte que està enfocat des d’educació
infantil a batxillerat i a formació professional té distints
programes, depenent del nivell educatiu, com creant
emprenedors, emprendre la meva empresa, tallers pràctics
d’empreneduria. El que pretén és imbricar dins el currículum
allò que els joves han de saber, és a dir, el que ens diu la Unió
Europea, que els nostres joves tenen una manca de capacitat
d’ocupar-se per sortir del sistema i una part de l’ocupació passa
per l’autoocupació i l’empreneduria.

Aquest és un programa ambiciós que ara comença. Les
dades, que supòs que vostè coneix, a la cambra els ho coment en
un moment, implica que ja s’han afegit quatre centres públics
d’educació infantil i primària, vint-i-tres instituts de secundària,
deu centres concertats i un centre d’educació de persones
adultes. Ha començat amb moltes ganes i hem vist molts
projectes i molt d’interès per part dels infants de veure realment
això. 

Vostè ha fet una menció també molt important, l’ètica de
l’emprenedor i de l’empresari i del treballador, lògicament. Els
límits, això que segurament hem trencat en aquesta darrera crisi
econòmica, ha vulnerat aquesta ètica empresarial respecte de la
capacitat d’obtenir beneficis o els conceptes de responsabilitat
social corporativa respecte del retorn a la societat. Moltes
gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 1110/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a decret de simplificació documental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 1110/13, relativa a decret de
simplificació documental, que formula el diputat Sr. Fernando
Rubio i Aguiló del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller
d’Administracions Públiques, la simplificació administrativa
s’ha convertit en una estratègia fonamental dins l’acció dels
diferents governs d’Europa. De fet, la Unió Europea s’ha marcat
com un dels objectius prioritaris per tal d’aconseguir una
administració menys burocratitzada i que sigui més útil i eficaç
cap als administrats. 

Aquí, a les Illes Balears, el Govern ha aprovat el primer pla
de simplificació administrativa amb el qual es fa una
planificació de totes aquelles mesures de simplificació que han
de ser preses dins un termini que pot ser curt termini, mitjà o
llarg termini. 

D’entre els diferents instruments de simplificació
administrativa el Govern ha aprovat el decret de simplificació
documental, recentment publicat al Butlletí Oficial de les Illes
Balears. Sabem que aquest decret no entrarà en vigor fins tres
mesos després de la seva publicació, però cal destacar els
efectes positius que aquest decret desplegarà de manera
transversal a tota l’administració de la comunitat autònoma, i el
que és més important, en les seves relacions amb els ciutadans,
empreses, entitats, etc., i, per descomptat, l’estalvi que aquest
decret pot aconseguir gràcies a la reducció de les càrregues
administratives. 
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Per això, Sr. Conseller, ens agradaria que ens fes una
valoració del que suposarà l’entrada en vigor del decret de
simplificació documental i quin estalvi ens pot calcular vostè
que suposarà per a les arques de l’administració pública així
com els avantatges que tendran els ciutadans, els empresaris
amb aquesta no obligació de presentar determinada
documentació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, com vostè sap el decret
de simplificació documental és una eina que afecta
transversalment tota la normativa de la comunitat autònoma,
eliminant requisits de documentació i facilitant la presentació
telemàtica de tot tipus de documents. 

El decret preveu la implantació de mecanismes telemàtics
que permeten a les administracions accedir directament als
expedients si cal, si fa falta consultar algun tipus de
documentació. També es preveu que en alguns casos la
presentació de declaracions responsables pugui substituir la
presentació de determinada documentació també. Per tant, el
decret de simplificació implica una reducció de càrregues, com
vostè ha dit, de tipus administratiu per als ciutadans i per a les
empreses, sens cap dubte. Es tracta de càrregues derivades dels
tràmits que fan falta per a cada procediment, per a cada passa,
que quedaran reduïdes a la mínima expressió. 

De manera paralAlela, per tant, el cost d’aquests tràmits en
l’administració també s’abaratiran considerablement. Per posar-
li un exemple molt gràfic, presentar una solAlicitud de llicència
té unes càrregues administratives que es calculen al voltant dels
80 euros, comptant desplaçaments, dietes dels funcionaris, les
taxes, un llarg etcètera. El mateix procediment costarà només 5
euros quan el decret estigui plenament en vigor i totalment
desplegat. Per tant, l’estalvi per a un procediment tan usual com
pugui ser la solAlicitud d’una llicència d’obra pot ser molt
significatiu, de més d’un 90%. 

A nivell global, i seguint també els càlculs i els paràmetres
de la Unió Europea, pel que fa a simplificació, i atenent les
dades de registres d’entrades de l’administració pròpia, hem
arribat a la conclusió que l’aplicació d’aquest decret podria
suposar un estalvi -torn a insistir- quan estigui totalment
desplegada aquesta norma, d’uns 17 milions d’euros per any per
a les empreses i per als ciutadans. Per tant, pensam que pot ser
una norma que pugui ajudar moltíssim a alleugerir la càrrega
que suporten els administrats actualment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 1111/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a accions conjuntes de promoció amb
Turespaña.

Onzena pregunta, RGE núm. 1111/13, relativa a accions
conjuntes de promoció amb Turespaña, que formula la diputada
Sra. Lourdes Bosch i Acarreta del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Que el turisme és el motor de la nostra economia és un
fet indiscutible amb el qual estam d’acord tots els partits
polítics. Altre punt important de consens és la necessitat de
fomentar la desestacionalització, la qual cosa redundaria en la
nostra sostenibilitat social, ambiental i econòmica en equilibrar
els períodes que patim de saturació a la temporada alta amb els
d’infrautilització corresponents a la temporada baixa. 

En aquest sentit, el Govern popular ha donat importants
passes, com la bonificació de la seguretat social dels fixos
discontinus per tal d’incentivar la prolongació del període
d’activitat. El passat gener Balears va rebre un total de 99.220
turistes internacionals, amb la qual cosa va protagonitzar un
significatiu avanç del 16% respecte del mateix mes de 2012.
Segur que hi haurà qui considerarà aquestes dades com a
discretes, però el fet és que aquest increment de turistes
estrangers a les Illes Balears ens situen com la comunitat
autònoma amb major variació interanual. Avui mateix, la
premsa publica una bona notícia al respecte: "la apertura de
hoteles en febrero crece gracias al aumento de visitantes. La
Playa de Palma cuenta ya con un 60% de su planta de
alojamiento en funcionamiento". A poc a poc i pel bon camí. 

Recentment, el director de l’ATB i el director general de
Turisme varen mantenir una reunió amb el director general de
Turespaña per fer un seguiment de les línies d’actuació
recollides en el conveni subscrit per ambdues parts, amb
l’objectiu de millorar el posicionament de la destinació i els
productes turístics de les Balears en els mercats internacionals.

Per això, Sr. Conseller, podria informar sobre les accions
conjuntes de promoció turística que durà a terme la Conselleria
de Turisme amb Turespaña?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Diputada.
Efectivamente, con Turespaña vamos a llevar a cabo un amplio
abanico de acciones, tanto ferias como world shops, jornadas
inversas, fun trips i press trips.
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En cuanto a las ferias a las que se acudirá conjuntamente con
Turespaña son las siguientes, bueno, en enero y en febrero ya se
ha asistido, conjuntamente con Turespaña, a las siguientes
ferias: Vakantie de Utrecht, Matka de Helsinki, Holliday,
Holiday World de Dublín, Reisen de Hamburgo, Fiets &
Wandelbeurs de Amsterdam y Feria Herning de Dinamarca.
Todas ellas son de carácter general, excepto las de Hamburgo
y Amsterdam que son de producto de naturaleza. En marzo se
va a asistir a la ITB de Berlín, a la MITT de Moscú y a la Tour
de Gotteburgo, que son ferias también de carácter general. En
septiembre a la Feria Top Resa de París, que es también una
feria general. En octubre a la TTG Incontri Rimini y al Tour
Salón de Polonia, que son también ferias generales. En
noviembre a la Feria World Travel Market de Londres, también
general. Y en diciembre a la Feria de Cannes, que es de
producto de ocio.

Pero además de éstas, que son ferias concretas, también se
va a hacer otro tipo de actuaciones, que son las siguientes: 13
jornadas directas o world shops, que se realizarán en los
siguientes destinos, Lérida, Génova, Oslo, Colonia, Frankfurt,
Viena, Berlín, Madrid, Londres, Bruselas, La Haya, Moscú y
Los Ángeles; 30 jornadas inversas y fun trips de los diversos
productos que se celebrarán aquí y que van dirigidos al mercado
ruso, alemán, británico, polaco, italiano, belga, finlandés,
noruego, irlandés, holandés, danés, americano y portugués, y 19
press trips de los diversos productos, algunos de ellos dirigidos
a todos los mercados y otros dirigidos a mercados concretos
como son el alemán, noruego, finlandés, ruso, belga, francés,
italiano, suizo e irlandés. Todas estas actuaciones se enmarcan
dentro del Plan acción 2013.

Gracias.

I.12) Pregunta RGE núm. 1115/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Iberia i Orizonia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 1115/13, relativa a Iberia i a
Orizonia, que formula el diputat Sr. Damià Borràs i Barber del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, fa unes setmanes ens
explicava que el director general de Ports i Aeroports havia
escrit una carta a Iberia perquè els informassin sobre les
conseqüències de l’ERO, sobre la connectivitat i ens va dir que
estaven treballant sin ninguna indiferencia. Alguna cosa més
haurà fet, esperem, que esperar i escriure cartes durant aquesta
setmana. 

Sr. Conseller de Turisme, quins resultats han donat les
gestions realitzades pel Govern en els casos d’Iberia i Orizonia?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado.
Efectivamente, le dije esto, le dije también que se trataba de una
cuestión privada entre empresas, y que como tal eso había que
tenerlo en cuenta, y que en cualquier caso el Govern estaba muy
preocupado especialmente por la situación de los trabajadores
de ambas. 

Efectivamente, le dije que se había enviado, el 13 de
noviembre, el director, el 13 de noviembre del año pasado, el
director general de Puertos y Aeropuertos, Antonio Deudero, le
envió una carta al presidente de Iberia preguntándole por la
situación en la que podía quedar la conectividad de las Islas que,
al fin y al cabo, es lo que...la competencia propia de esa
dirección general y de mi conselleria y el 27 de noviembre fue
contestado por Iberia y se le dijo que la conectividad quedaba
garantizada para el año 2013, pese a que prácticamente venía a
confirmar la existencia del ERE. Pero el año pasado ya hicimos
la gestión y ya tuvimos la respuesta el 27 de noviembre del año
pasado.

En cuanto a Orizonia el día 21 de febrero el presidente del
Govern se reunió con siete representantes de los trabajadores,
también se reunió la directora general de Trabajo, el día 20 de
febrero, y el día 21 con el presidente y en estas reuniones se
pusieron a disposición de estos trabajadores los servicios
jurídicos del Govern para velar porque el ERE fuera lo más
transparente posible y en el caso que se tuviera que llegar a
algún tipo de recurso ayudar, prestar la ayuda jurídica
pertinente. También se pusieron a su servicio los servicios del
SOIB para ayudar a estos trabajadores a encontrar un nuevo
empleo. También tuvieron una reunión con la directora del
SOIB donde se les habló de la posibilidad de unas sesiones de
grupo para conocer los servicios propios del SOIB, el
establecimiento de un tutor personalizado para ayudarles en la
tarea de buscar un nuevo empleo y agilizar la inscripción para
cobrar la prestación por desempleo cuanto antes.

Por otro lado, también se mantiene una comunicación
constante con el Ministerio de Trabajo para que se nos vaya
informando sobre la evolución de las negociaciones del ERE y,
por otro lado, y el vicepresidente, porque creo que a
continuación tiene una pregunta él sobre el mismo tiempo,
podrá informar de los contactos que ha tenido con la empresa,
que les han ido informando del proceso que están llevando a
cabo en la venta y en la disolución de la empresa. 

Estamos dentro de nuestras posibilidades, mantenernos
totalmente informados, aún así es lógico, y ustedes lo saben, que
nuestro margen de maniobra es escaso, pero por lo menos
intentamos ser sensibles a esa gran problemática.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Sí, gràcies, presidenta. De dia 27 de novembre d’Iberia res
de res, una carta per veure com anava la connectivitat i ja han
quedat tranquils. I de l’ERE d’Orizonia, ajudar a colAlocar els
treballadors. El fum de les formatjades no alimenta, Sr.
Conseller, la gent no en viu. Igual no mostra o no sent
indiferència vostè davant la situació d’Iberia i dels treballadors
d’Orizonia, però ningú no ho diria. No demostra, en qualsevol
cas, ni gens ni mica de diligència, i per descomptat ni una gota
d’eficiència.

L'ERO d’Iberia continua, la situació empitjora, la
connectivitat futura està greument amenaçada i també, i
sobretot, el futur dels treballadors. Els serveis mínims del cent
per cent dels vols amaguen la crua realitat que es viu als
aeroports, però ja ens ho trobarem, tots i la nostra economia, i
no diguem de la situació d’Orizonia que han trossejat per
engolir millor en una bona i barata digestió. Ens hi jugam el
benestar de moltes famílies avui i d’altres, moltíssimes, famílies
demà i ens hi jugam també el model turístic i tant com significa
també Iberia a cada una de les Illes.

Vàrem viure la marxa fatal i la caiguda final d’Spanair i hem
viscut la fi de massa companyies aèries i turístiques sorgides de
l’empenta dels ciutadans de les Illes Balears, ens preocupen
totes les companyies, ara i sempre, i el PP cada vegada clamava
al cel i ara resulta que no tenen competències, però tenen vostès
o haurien de tenir capacitat política, capacitat d’iniciativa.
Mentre vostè escriu cartes els compradors de retallades d’Iberia
pinten línies vermelles a les negociacions, i cada línia vermella
és un treballador tatxat o una treballadora i mentre vostè espera
IAG pinta també línies vermelles que són la fi de tants
treballadors i de la companyia i són la fi del handling, d’un
servei de qualitat dels aeroports de Mallorca, d’Eivissa i de
Menorca. Dos cops letals que escriuen en vermell, que escriuran
en vermell, la seva compatibilitat política, Sr. Delgado, tan
magre, a l’espera de què votaran avui al Congrés de Diputats
sobre les propostes d’Iberia i Orizonia dels socialistes. Mentre
els treballadors lluiten vostès claudiquen o vaguen. Mentre els
treballador fan, vostès parlen, xerriquen. Mentre els treballadors
i les treballadores pateixen pel seu futur, vostès miren al passat
i contesten amb sobredosis d’herència sempre, quan l’única
herència que val, allò que els hauria d’ocupar i de preocupar, és
la feina, el benestar i la prosperitat dels ciutadans i les
ciutadanes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

És hora de governar, Sr. Conseller, no de caçar xibeques. De
vostès depèn, en depenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Borràs, gràcies.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

...la feina i el benestar de molta gent.

(Alguns aplaudiments)

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Mire, Sr.
Borràs, pese que a usted se lo parezca los trabajadores de
Orizonia no se dejan manipular, por mucho que ustedes lo
intenten esos trabajadores saben perfectamente distinguir
quienes intentan aprovecharse de su dolor para hacerse una foto
de manera lamentable, de quienes sin excesivo margen de
maniobra se han preocupado por ellos y han actuado con
rapidez.

Muchísimas gracias.

(Aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 1118/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a paper del Govern en la crisi
d'Orizonia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 1118/13, relativa a paper del
Govern en la crisi d’Orizonia, que formula el diputat Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, en
primer lugar he de darle un mensaje de solidaridad porque he
visto que algún diputado de su grupo no le cree capaz de
defenderse y lo ha defendido ad cautelam. Yo sí que creo que
usted tiene plena capacidad para defenderse y contestar las
preguntas. 

Mire, hemos visto en estos días cómo Orizonia, una empresa
muy importante en nuestras islas, ha pasado de tener dos
pretendientes, dos de los más importantes grupos empresariales
de Baleares, a tener que cerrar y a ser sometida a un despiece y
liquidación a precio de saldo, y, lo peor, con 5.000 puestos de
trabajo dando tumbos por ahí. Los sindicatos están pidiendo
máxima implicación de los poderes públicos y políticos ante una
situación que califican incluso de saqueo. 

Mire, ante los interrogantes y las peticiones sindicales, ¿está
satisfecho de su papel en la gestión de esta grave crisis? Dígame
qué ha hecho este gobierno, si lo que ha hecho le parece
bastante. Yo por lo que he oído hasta ahora, por lo que ha
respondido el Sr. Delgado, parece que solamente están
organizando las pompas fúnebres, es decir, el fin de la empresa,
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dar salida a los trabajadores, etc. ¿Qué ha hecho para impedir
que eso llegue a esa situación, Sr. Vicepresidente?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Sra. Presidenta, Sr. Diputado, mire, yo creo que seguramente
partimos una vez más de principios ideológicos tan distintos que
es difícil que usted pueda entender cuál es la realidad, cómo
funciona la economía y cómo se desarrollan las cosas. El
Gobierno, en acuerdos entre empresas, no entra; los acuerdos
son libres entre las partes, y eso hace que el sistema económico
funcione y funcione bien. Eso es lo que está haciendo que el
sistema económico funcione bien.

(Remor de veus)

Evidentemente el Gobierno tiene un papel, el Gobierno tiene
un papel...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

Cuando se presenta un ERE el gobierno tiene un papel, y ese
papel lo tiene el gobierno que es competente. El gobierno que
es competente en el caso de Orizonia es el Gobierno del Estado,
por el motivo sencillo de que es una empresa que afecta o que
tiene actividad en muchas comunidades autónomas. Si la
actividad fuese exclusiva de Baleares sería una empresa de
Baleares y por lo tanto allí el Gobierno tendría un papel, y si la
empresa tuviese su residencia en Baleares y el 80% de los
trabajadores también en Baleares, también ahí tendríamos un
papel que jugar.

Pero así y todo es evidente que Orizonia es una empresa de
una relevancia enorme para Baleares. Es una empresa que tiene
una tradición muy larga, de 50 años, y que por su tamaño, por
su volumen y por las consecuencias nos interesa a todos que la
solución a los problemas que presenta sea la mejor posible. Y en
ese sentido el conseller de Turismo ha estado explicando cuáles
han sido los pasos: un seguimiento permanente, un diálogo
permanente con el Ministerio de Trabajo que es quien es
competente; al mismo tiempo con los trabajadores, con quienes
el Gobierno está, sobre todo con los trabajadores, y con la
propia empresa para saber cuáles son las vías de solución
mejores en el sentido apuntado, en el sentido de utilizar todos
los instrumentos del Estado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene la palabra.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresidente, desde
luego me sorprende que diga que funciona bien cuando hay
5.000 puestos de trabajo en juego. No me parece a mi que eso
sea el normal funcionamiento de determinadas empresas en
estas circunstancias.

Mire, desde luego sí que hay una diferencia ideológica entre
unos y otros, evidentemente, cada uno tiene su diferencia y cada
uno tiene su posición. Yo, aunque no le parezca así, llego a
entender la suya; lo que no la llego a compartir, entiéndame.
Mire, el problema es que usted ve empresas privadas donde
nosotros vemos trabajadores perjudicados; esa es la diferencia.
El problema, Sr. Vicepresidente, es que su ideología es buena
para quienes despiezan empresas pero no es buena para
defender los puestos de trabajo, a los que desampara totalmente.

Mire, cuando las empresas que llama privadas, y así lo ha
dicho también el otro conseller que ha intervenido, afectan a
intereses públicos, como es interés público la defensa de los
puestos de trabajo, el Gobierno tiene que intervenir. Le pondré
ejemplos; no tengo tiempo para muchos, solamente le pondré
uno: recuerdo una vez que hubo aquí una huelga muy
importante en transporte discrecional y hubo un gobierno que,
pese a que la huelga era de una empresa privada y dentro de
empresas privadas, estuvo una noche entera en el Consolat
reunido con todas las partes, y hasta parte de la siguiente noche
no acabó, hasta que llegó a un acuerdo con todos, en beneficio
de los trabajadores y en beneficio de la continuidad de la
empresa. Efectivamente estamos hablando de cuestiones
distintas: ustedes ven empresas privadas libres para destruir
empleo; nosotros veíamos trabajadores que hay que defender.
Eso es cultura del pacto, que hay que volver a poner, cultura del
pacto, no de la subvención, que es lo que ustedes pedían en el
caso de Spanair, cultura del pacto y del acuerdo. 

Mire, no le culparé de no tener éxito, porque pueden salir
bien o mal las cosas; de lo que sí le culpo es de no haberlo
intentado, Sr. Vicepresidente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Diputado.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

La indiferencia -acabo, Sra. Presidenta- su indiferencia
destruye puestos de trabajo en esta comunidad autónoma.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sr. Diputado, no se puede acusar de indiferencia cuando tan
pronto estalla el escándalo, tan pronto estalla el escándalo,
inmediatamente se convoca -eso fue el lunes- inmediatamente
se convoca una reunión que tuvo lugar el mismo miércoles con
los trabajadores para tener toda la información y poder llevar a
cabo todas, todas las actuaciones que están en manos del
Gobierno. Por lo tanto indiferencia ninguna.

Sí es cierto que estamos hablando de empresas privadas y
había que esperar al momento correspondiente, porque de
ninguna manera he dicho que 5.000 trabajadores en la calle
suponga una buena noticia; lo que he dicho es que las empresas
privadas, cuando llegan a acuerdos voluntarios, la economía
funciona, la economía funciona evidentemente teniendo fallos
en algunas ocasiones. Y este sentido, descuide, descuide usted,
que descuiden los trabajadores, vamos a seguir
permanentemente el proceso de Orizonia, vamos a seguirlo para
poder hacer todo lo que esté en nuestras manos.

I.14) Pregunta RGE núm. 1107/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni signat amb el Real
Automòbil Club.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 1107/13, relativa a conveni signat
amb el Real Automòbil Club, que formula el diputat Sr. Carlos
Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sra. Presidenta. Las administraciones públicas
están destinadas a satisfacer, a solucionar la problemática que
afecte al interés general y global de la ciudadanía. La difícil
situación presupuestaria, agravada por la difícil herencia
recibida, hace que las deficiencias económicas se suplan con la
coordinación y las actuaciones conjuntas, hacer más con menos,
no el menos con más de otros.

La Ley 2/98, de 13 de marzo, de ordenación de emergencias
de las Illes Balears, señala que la conselleria competente
promoverá la suscripción de convenios con entidades que
dispongan de recursos de interés para responder a las
emergencias. La Conselleria de Administraciones Públicas tiene
atribuidas competencias de emergencia y de formación de
personal de la administración de la comunidad autónoma. 

Los accidentes de trabajo, de tráfico, perdón, constituyen un
problema social de primer orden. La divulgación de buenas
prácticas y la formación son maneras efectivas de prevención.
Los datos justifican la incorporación de las seguridad vial a la
prevención laboral. Un 40% de accidentes mortales de trabajo
son por tráfico de vehículos, y un 30% de las víctimas de tráfico
son con vehículos de carácter profesional. 

El Real Automóvil Club de España, el RACE, presta desde
su fundación y tradicionalmente servicios de interés público, y
desde su creación trabaja en la mejora de la seguridad vial,
siendo actualmente una de sus prioridades, incluyendo
especialmente por su gran trascendencia social la prevención de
siniestros viarios.

El Govern de les Illes Balears pretende potenciar la
coordinación práctica con el establecimiento de convenios. Así
la Conselleria de Administraciones Públicas y el RACE han
firmado un primer convenio en Baleares de colaboración en
seguridad vial, educación vial y prevención de riesgos laborales
en tráfico para reducir deseosamente la accidentalidad en
nuestras carreteras. 

Por todo ello, Sr. Conseller de Administraciones Públicas,
¿en qué consiste el primer convenio firmado entre el Govern de
les Illes Balears y el RACE en materia de seguridad vial?
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, miri, aquest conveni té
per objectiu promoure accions d’educació vial per tal de
prevenir accidents de trànsit a les Illes Balears. 

El conveni té tres eixos principals d’educació, d’actuació
conjunta. En primer lloc, realitzar formació per als empleats
públics de la comunitat autònoma per disminuir el nombre
d’accidents in itinere, que suposen la major causa de les baixes
laborals al nostres país. El segon se centra en el
desenvolupament d’un programa nomenat Corredors
d’emergència, provat amb èxit a altres bandes d’Europa, i que
se centra a informar els serveis i els usuaris de bones pràctiques
en la circulació de vehicles prioritaris i vehicles particulars amb
el fi d’escurçar de qualque manera el temps de la resposta
sanitària. I finalment es fa també una campanya de prevenció
d’accidents de trànsit a l’estiu dirigida a tota la ciutadania, però
molt especialment als turistes estrangers.

El RACE posarà a disposició de la conselleria la informació
tècnica necessària i el material formatiu i divulgatiu per al
desenvolupament de tota aquesta campanya, i també es crea una
comissió mixta que elaborarà les propostes que es puguin anar
desenvolupant.

Aquest és el primer conveni, com ha dit vostè, entre RACE
i la conselleria, i té una durada d’un any, si bé la nostra intenció
és que es pugui allargar en el temps. Aquest conveni, per altra
banda, no estableix cap tipus de contraprestació econòmica a
cap dels dos firmants del conveni, i de qualque manera les
administracions i el RACE posen a disposició els materials
tècnics i humans per tal de desenvolupar-lo. 
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Per tant pensam que és una bona iniciativa, pràcticament a
cost zero, és a dir, no hi ha contraprestació econòmica, i hem
obert una línia de colAlaboració que esperem que doni els seus
fruits.

I.15) Pregunta RGE núm. 1113/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a acompliment de les exigències de la Unió
Europea en relació amb el Pla de desenvolupament rural.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 1113/13, relativa a compliment de
les exigències de la Unió Europea en relació amb el Pla de
desenvolupament rural, que formula la diputada Sra. Maria
Assumpció Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
durant l’anterior legislatura, amb un mal govern del qual avui no
ens volen recordar, la comunitat autònoma va deixar de fer les
aportacions pactades amb la Unió Europea per cofinançar els
programes de desenvolupament rural. Era el mateix govern que
no complia els acords firmat ni els compromisos adquirits per
Balears amb altres institucions i administracions. 

Per culpa d’aquesta mala gestió les nostres illes han estat a
punt de perdre una partida milionària de fons europeus destinats
a inversions en el sector agrícola ramader, a impulsar les
indústries agroalimentàries i a donar suport als joves agricultors.
Afortunadament l’actual govern del Partit Popular, que actua
amb total responsabilitat, compleix els convenis que permeten
obtenir finançament europeu. Vull destacar el sobreesforç que
s’ha vist obligada a fer la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori per fer front a tots els pagaments d’aquell
govern que va arruïnar la nostra comunitat.

Ara, gràcies a la bona feina duita a terme, avui podem
afirmar que les Balears hem complert amb la Unió Europea i
podem mantenir les previsions d’inversió amb recursos
comunitaris. Per tant, Sr. Conseller, quin és el sobreesforç que
s’ha vist obligat a fer el Govern per poder mantenir el Pla de
desenvolupament rural? Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, efectivament
hem de començar per fer un poc d’història, i tot que vull
començar dient que la valoració és molt positiva perquè hem
aconseguit adreçar un poquet el rumb, sí que hem de dir que
partim d’una situació dolenta. L’any 2007, com sabeu, hi va
haver el canvi de govern, un canvi de govern que va aplegar el
Pla de desenvolupament rural amb totes les ajudes que hi ha
dins perfectament enllestides i a punt de dur cap a Europa, però
que el govern del pacte de progrés en aquell moment va decidir
aturar-les, i amb aqueixa aturada ens varen retardar

pràcticament dos anys. Vàrem ser la darrera comunitat
autònoma de tot Europa a presentar, juntament amb..., em
sembla que era Madrid, a presentar el Pla de desenvolupament
rural a BrusselAles.

Això on ens du? Ens du que els plans de desenvolupament
rural tenen un període de set anys, 2007-2013 en aquest cas. Els
dos primers anys pràcticament, bé, no es varen publicar ni tan
sols les ajudes en el butlletí oficial i per tant vàrem començar,
ja dic, molt malament. Nosaltres en els sis anys que duim,
perquè 2007-2012, amb el que vàrem pagar nosaltres en el 2011
ja aquell govern nou, més el que hem pagat en el 2012, hem
pagat el 51,38% de tot el que s’ha pagat durant el període, és a
dir, en els sis anys només en aquest any i mig nosaltres ja hem
pagat el 51,38. 

Però hem de dir que aquell retard inicial fa que en aquests
moments Balears estigui només en una execució de tot el Pla de
desenvolupament rural d’un 50% aproximadament. Només vol
dir també una cosa, això, i és que l’interès que hi havia pel
sector agrari en aquells moments era de boqueta; molt venir
aquí al Parlament a dir que és un sector prioritari, això ja ho he
vist un munt de vegades, però a l’hora de posar el que s’ha de
posar per defensar el sector no es va posar, i es varen posar
quantitats totalment insuficients.

On ens trobam en aquests moments? Bé, fent un esforç, un
esforç per cobrir una regla que es diu la regla N+2, que és que
quan tu publiques la normativa per a una determinada ajuda tens
dos anys entre executar-la i pagar. Enguany va ser un any
dificilíssim, el 2012; dins el desembre estàvem fent esforços
molt importants en tresoreria i vàrem aconseguir cobrir aqueixa
regla N+2. 

L’única comunitat autònoma de tot Espanya que no ha hagut
de reprogramar el PDR ha estat Balears, i ens estan empenyent
i pitjant. Encara la setmana passada ho feren des de BrusselAles
dient que hauríem de reprogramar. Reprogramar només vol dir
enviar menys doblers als pagesos d’aqueixa comunitat, i aquest
govern ha dit que no, que vol continuar complint amb els
pagesos així com s’havia promès des d’un primer moment.
Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 1119/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions estatutàries.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 1119/13, relativa a inversions
estatutàries, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia, Sra. Presidenta. Sr. Vicepresident, va una setmana
que va quedar clar que no va proposar cap projecte al Ministeri
d’Economia per donar compliment a la disposició transitòria
novena del nostre Estatut. No va fer la feina, va preferir callar
a demanar, a exigir el que ens pertoca per finançar projectes que
ens interessen i necessitam.

Però efectivament darrere les decisions d’un govern, d’un
vicepresident econòmic, hi ha d’haver raons, i és per aquest
motiu que li demanam, Sr. Vicepresident, per què ha renunciat
a 800 milions d’inversions estatutàries?, per què?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el membre del Govern.

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. En Goebbels deia que
una mentida repetida mil vegades es podia convertir en veritat.

(Remor de veus)

Vostè és possible que pensi en aquest sentit. Jo, de cap
manera, de cap manera; provenc del món científic i de cap
manera una mentida repetida ni dues vegades, ni dues vegades,
no es converteix en veritat.

(Continua la remor de veus)

Aquest govern no ha renunciat a cap inversió estatutària, a
cap ni una, però vostè sap que a partir d’aquell vespre de maig
de l’any 2010, el famós vespre de maig de l’any 2010, les
inversions generals a tot Espanya varen quedar reduïdes a la
mínima expressió, i en aquest sentit aquest govern ha fet molta
feina per aconseguir inversions que venien de més enrere,
perquè es pintaven al paper i després no es feien realitat. Una
d’elles és el conveni de carreteres per valor de 330 milions que
s’està desbloquejant en aquest moment.

Moltes gràcies.

(Més remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Vicepresident, el 2010, després de maig, el govern que
hi havia va tancar inversions estatutàries. I acaba de dir...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...que el senyor que és a la seva dreta..., ha dit que és un
mentider, perquè a mi em va contestar que el Govern no havia
presentat cap projecte, i això és una resposta oficial del Sr.
Conseller de Presidència.

Vostè avui tenia una segona oportunitat. No està explicant
el perquè. Vostè ens va dir aquí dimarts, i ho llegesc, “hem de
recuperar la credibilitat, hem de fer les coses ben fetes, hem
d’avançar de forma segura, fer política seriosa i política
rigorosa”. Impressionant, Sr. Vicepresident. Vostès fan tot el
contrari. Ha renunciat a demanar inversions estatutàries per 800
milions d’euros. Això és política seriosa i rigorosa? Això és un
exemple d’un govern incompetent i indiferent, com acaba de dir
vostè fa un moment. On són aquests projectes? Si vostè no els
ha presentat. Vostè renuncia a la creació de més d’11.000 llocs
de feina. No demana les inversions, és que no les ha demanades,
ho diu el Sr. Gómez en resposta oficial del Govern. Vostè acota
el cap. 

Així, doncs, vostè -és una prova- acaba d’aprovar un
projecte de llei de nous imposts i noves taxes que no ens ajuda
gens ni mica. Presenti propostes, el Grup Parlamentari
Socialista li donarà suport, però clar, de Madrid té ordres de no
fer-ho.

Sabem que tenim un president que signa declaracions sabent
que són mentides, i ara ho entenem, Bauzá fa les seves
declaracions com “una simulación en diferido”, com fa el PP
amb Bárcenas.

(Remor de veus)

Som davant un govern i un president que oculten
informacions, que no genera confiança ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, ha d’acabar.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... ni tenen credibilitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, acabi.

EL SR. THOMÀS I MULET:

President, a un país civilitzat ja sap què fan. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

Sr. Diputat, em sap dir-li així, però així m’entendrà: no se
n’assabenta, la veritat és que no se n’assabenta, no se
n’assabenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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Vostè no sap que som a una moneda única, vostè no sap que
les regles de joc canvien, vostè no sap el desordre que va deixar
en matèria d’inversions de tot tipus, inversions que s’havien de
fer, que estaven pintades en el paper, que no es feien, que es
prometien, que quedaven a un conveni que era a meitat de camí;
vostè no sap tot això. I aquesta espècie, diria, d’ingenuïtat
primitiva és la que li permet fer preguntes d’aquest tipus,
perquè, si no, no té cap sentit el que diu ni el que fa, perdoni que
li digui.

Miri, li vull dir, les inversions estatutàries són a l’Estatut, hi
ha altres comunitats autònomes que també les tenen a l’Estatut,
no n’hi ha hagut des de l’any 2010, no n’hi ha hagut des de
l’any 2010; no n’hi ha hagut des de l’any 2010 perquè la
situació de l’economia general fa que el primer que s’hagi de fer
és deixar de banda determinades inversions a un moment donat
que no siguin absolutament rigoroses, perquè hem de posar
primer en ordre tot allò que venia del passat, tot allò que tenia
a veure amb el deute. I aquesta és la feina que es fa, si no ho
entén, perdoni que li digui, no ho podem explicar més clar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.17) Pregunta RGE núm. 1114/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reestructuració del sector
públic instrumental de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dissetena pregunta, RGE núm. 1114/13, relativa a
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i
González del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Al
Grup Parlamentari Popular ens interessa la realitat dels números
i no les mentides i la demagògia, i per això, i dins aquesta
realitat, un dels eixos bàsics de l’acció de l’actual govern va ser,
des d’un principi, afrontar amb valentia i amb coratge la
reestructuració del sector públic instrumental. Era una
assignatura pendent, era un objectiu bàsic per estalviar, per
racionalitzar i per acomplir els objectius de dèficit, un dèficit
que estava desbocat i que necessita accions contundents com la
reestructuració d’empreses públiques.

Perquè, malgrat el juliol de l’any 2010, s’havia aprovat la
Llei del sector públic instrumental, la Llei 7/2010, de 21 de
juliol, molts pocs avanços s’havien produït dins el procés que
s’havia anunciat a bombo i platerets durant l’anterior
legislatura, i no només no es va materialitzar sinó que, a més, a
moltes empreses es feia el contrari: hi havia desviacions de
personal, hi havia desviacions pressupostàries, no existien els
interventors delegats que tant ens havien promès. En definitiva,
no només no es racionalitzava sinó que s’expandia, va ser una
autèntica hipocresia.

D’ençà que el 28 de setembre de l’any 2011 el president
Bauzá va presentar la proposta del Pla de reestructuració del
sector públic instrumental, en pràcticament poc més d’un any
podem dir que és una realitat i no és una hipocresia, amb una
extinció de 113 ens públics i un estalvi econòmic bàsic i
fonamental dins el pla de sanejament dels comptes públics. I on,
a més, s’ha posat en evidència que, malgrat la incredulitat que
molts tenien que l’Oficina de control pressupostari fes realitat
aquesta reestructuració, s’ha demostrat que de forma àgil s’ha
fet una bona feina, s’ha fet una feina rigorosa, seriosa, intentant
minimitzar els efectes negatius que tots aquests processos
comporten i, en definitiva, fent realitat el que pareixia un
objectiu impossible.

Per això, Sr. Conseller, davant aquesta realitat, davant
aquests fets, i no la demagògia i la mentida, fets que interessen
als ciutadans de les Illes Balears, volem conèixer la valoració i
en quina fase es troba aquesta reestructuració del sector públic
instrumental.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el conseller.

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

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, como usted
muy bien sabe, desde el inicio de esta legislatura este gobierno
está inmerso en la reestructuración y en la racionalización del
sector público instrumental que, como usted sabe, pues en
épocas anteriores creció de una forma desmesurada, hasta llegar
a un total de 182 entes. Y todos sabemos que los criterios
seguidos para crear las empresas públicas no atendían a los
principios generales que establece la Ley del sector público
instrumental; es decir, el interés general no atendía a la ficacia,
a la eficiencia, como tampoco atendía pués a la transparencia o
a la estabilidad. Y es por ello que entonces la racionalización de
las estructuras del sector público, como también la
simplificación de la administración o la mejora de los servicios
o también la racionalización del gasto público nos ha llevado a
que durante el año 2012 pues se han hecho tres fases de
reestructuración.

Cuando estas fases hayan terminado quedaremos con un
total de 75 entes, lo que supondrá una extinción de 113
empreses y una creación de 6, lo cual ésto, trasladado a términos
económicos, supondrá un ahorro de 311 millones de euros, es
decir, un total del 38%.

En estos momentos estamos finalizando la tercera fase y
además hacer también algunas auditorías que quedan
pendientes.
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Quiero decirle, y aprovecho, que en la racionalización del
sector público no sólo ha participado la administración de la
CAIB sino que han participado otras administraciones y otras
empresas privadas a las que quiero agradecer el trabajo que han
hecho para que el sector público pudiese al final tener una
dimensión, las dimensiones que todos esperábamos.

Y para finalizar, quiero decirle que con todo esto el objetivo
final es cumplir con el compromiso del presidente durante la
campaña electoral, durante el inicio de la legislatura, de
conseguir un sector público adecuado a las necesidades de los
ciudadanos.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 1169/13, de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a gestions del Govern sobre acomiadaments a
empreses del sector turístic.

LA SRA. PRESIDENTA:

Divuitena pregunta, RGE núm. 1169/13, presentada en
substitució de la RGE núm. 1102/13, relativa a gestions del
Govern sobre acomiadaments a empreses del sector turístic, que
formula el diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta del Grup
Parlamentari MÉS. Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la setmana passada
li vaig demanar per les gestions que havia fet en relació amb les
crisis d’Iberia i d’Orizonia, unes crisis que afecten el sector
turístic, que afecten centenars de treballadors a nivell de les Illes
Balears i que fins la setmana passada l’única atenció que havien
tengut per part del Govern havia estat una carta del Sr. Delgado
al president d’Iberia.

Des de la setmana passada, quines són les gestions que ha
fet el seu Govern en relació tant amb una situació com amb
l’altra?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sr. Barceló.
Com li vaig comentar la setmana passada, es manté exactament
igual la competència del Govern, el Govern no té competència
en matèria d’empreses privades. El que sí pot fer aquest govern,
que és el que ha fet, s’ha posat al costat dels treballadors, per
exemple en el cas d’Orizonia, des del primer minut, escoltant,
posant-se a la seva disposició en múltiples reunions.

Però ho torn repetir, el Govern no té competències damunt
la iniciativa privada, per molt que vostè ho repeteixi avui, demà,
d’aquí a una estona o d’aquí a final de legislatura, les mateixes
que tenien quan vostès governaven, no tenien competències en
empreses privades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, Sr. Bauzá, el seu Govern s’ho ha estat mirant des de la
barrera, l’actuació de la Direcció General de Treball i de la
Vicepresidència Econòmica la setmana passada ha estat
únicament i exclusivament, una vegada que ja no hi ha res a fer,
per veure si es pot accelerar l’ERO, per veure si es poden salvar
les nòmines, vostès igual que el ministeri.

Vostès diuen que no tenen competències, però no s’han
preocupat el més mínim per aquesta situació. L’actuació de la
Conselleria de Turisme ha estat vergonyosa, ha estat mirant,
com si no anàs amb ells i girant la cara cap a una altra banda.

Sr. Bauzá, afecta un sector estratègic de les Illes Balears, un
sector econòmic estratègic; Sr. Bauzá, vostè no pot dir que no
té competències, vostè ha de fer tot el possible; havia d’haver
intervingut molt abans, fins la setmana passada no es va
preocupar pel tema d’Orizonia; fins la setmana passada no
sabien ni que existia el seu govern.

Quant al tema d’Iberia, va molt més enllà que l’ERO, que
afectarà treballadors, també afecta situacions estratègiques que
afectaran els aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa, perquè
el handling és en perill.

Sr. Bauzá, vostè no pot mirar cap a una altra banda. Vostè ha
dit que estudiaran les accions legals per les actuacions ilAlegals
que pugui haver tengut. Bé, el que hem vist en aquest cas són
actuacions de directius i empresaris sense escrúpols, un exemple
del contrari del que ha de ser la responsabilitat social
corporativa. En això, si decideixen continuar endavant, que jo
tenc els meus dubtes, tendrà el suport del nostre grup. Però, Sr.
Bauzá, la credibilitat i la confiança del seu Govern ha quedat
absolutament tocada, no només perquè vostè no diu la veritat a
aquest parlament quan presenta la declaració, és que això
s’estén a tots i cada una de les seves actuacions i de les seves
gestions; quina confiança poden tenir uns treballadors que l’únic
que el Govern els ofereix és veure quines accions podrà fer el
SOIB a partir d’ara, a partir de què a l’empresa ja no hi ha res
a fer.

Sr. Bauzá, el Govern ha mirat cap a una altra banda i l’únic
que ha fet ha estat ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Barceló, ha d’acabar.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

... ser un simple espectador en aquesta crisi tant d’Iberia com
d’Orizonia.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, per molt que
vostè digui el contrari mai no farà que aquest govern sigui
responsable de qualque cosa en què no té competències, per
molt de greu que li sàpiga a vostè. El que ha fet aquest govern,
des del primer minut, torn repetir, ha estat al costat dels
treballadors; s’ha reunit amb els treballadors, on pot actuar, on
té el seu rang competencial. I li puc assegurar, Sr. Barceló, que
els treballadors saben molt bé qui és al seu costat i qui es fa una
foto al seu costat, no tenen cap tipus de dubte.

Sr. Barceló, la responsabilitat d’aquest govern és doble: una,
vetllar en matèria de connectivitat, tema d’Iberia, qüestió que
s’ha fet des del primer minut, i jo personalment he estat en
contacte diari amb la ministra, i no hi ha hagut ni un sol
problema de connectivitat, no sé si a qualcú li hagués agradat,
però no hi ha hagut ni un sol problema; i segona, exigir la
responsabilitat a les entitats i institucions que corresponguin en
matèria, precisament, de la gestió laboral, de dirimir les
responsabilitats. I allà hi ha aquest govern, allà hi haurà aquest
govern i els seus treballadors també ho saben.

El que és molt curiós, Sr. Barceló, és que a l’anterior
legislatura sembla que a vostè no li varen preocupar els 2315
treballadors que varen perdre la seva feina, corresponent també
al món aeronàutic, corresponent a empreses privades, de les
quals avui vostè exigeix responsabilitat a un govern i sembla
que no li va importar en el seu moment. Aquestes dades no són
d’aquest president ni d’aquest govern, són d’un sindicat, són
públiques, que és UGT. I li diré més, sembla que no li va
importar que als treballadors de LTE i Futura, 1315, que varen
ser acomiadats, en aquest moment sembla que la responsabilitat
no preocupava al seu Govern.

Sr. Barceló, la lletra és la mateixa, la música la poden
canviar, però la lletra és la mateixa i la cantam ben igual, les
empreses privades, i en aquest cas el Govern no té competència.
Em sap greu, aquesta és la realitat, menys demagògia i més
feina.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I.19) Pregunta RGE núm. 1120/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desnonaments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dinovena pregunta, RGE núm. 1120/13, relativa a
desnonaments, que formula la diputada Sra. Francesca Lluch
Armengol i Socías del Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern, venim d’una
setmana molt complicada, al drama econòmic i social que vivim
s’hi ha sumat la difícil situació dels treballadors d’Iberia i
Orizonia, que poden acabar engreixant les llargues llistes d’atur
a les Illes Balears, i avui ha quedat comprovat que el seu govern
no s’hi ha implicat per intentar evitar-ho.

Si això no fos poc, hem hagut de patir la vergonya pública
de comprovar que tenim un president que ha mentit al
Parlament i als ciutadans d’aquesta comunitat autònoma, un
president que, com han dit, ha oblidat declarar el 80% de les
seves activitats econòmiques i patrimoni, precisament aquelles
que el feien incompatible, Sr. Bauzá.

Sr. Bauzá, malgrat vostè té la seva credibilitat molt tocada,
li vull demanar avui què farà vostè sobre un gran drama social
que patim, em referesc als desnonaments i al gran nombre de
ciutadans que es veuen obligats a fugir de ca seva perquè
lamentablement no poden pagar la seva hipoteca.

Sr. President, quines gestions pensa fer per donar
compliment a la declaració institucional aprovada la setmana
passada sobre els desnonaments?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Armengol. Com sempre vostè aprofita una pregunta per fer una
altra pregunta i fer una reflexió amb veu pública, amb veu alta,
on diu mentides.

Sra. Armengol, vostè dirà el que vulgui, per molt que
repeteixi una mentida mil vegades mai no es transformarà en
una veritat.

(Remor de veus)

I ara vaig a la pregunta que vostè em formula...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

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

... a la pregunta, després que vostè ha consumit més d’un minut
en quelcom que no era cap pregunta de la qual vostè avui
formula.
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Sra. Armengol, el primer que volia fer era, atípicament,
donar les gràcies, a vostè i a la resta d’aquesta cambra,
precisament perquè dimarts passat tots ens vàrem posar d’acord
per aprovar conjuntament una opció que era realment important
per als ciutadans, per tant li vull donar les gràcies. Esper
contribuir en el futur també a donar més gràcies en aquest sentit.

Però també li he de dir, Sra. Armengol, que aquest govern
no ha actuat com a conseqüència de la declaració de dimarts
passat, aquest govern actua des del primer minut, precisament
en les seves competències en matèria d’habitatge, creant un pla
d’habitatge, en aquest cas Pla d’habitatge 2012, des d’aquest
any passat.

Li posaré dos exemples, des del principi de legislatura: dia
15 de novembre del 2012 es va aprovar una proposició no de llei
en aquesta cambra, a proposta del Partit Popular, amb mesures
urgents de protecció de subscripció d’hipoteques, i fa un any,
aproximadament, abril del 2013, l’IBAVI va aprovar aquest Pla
de lloguer 2012, amb mesures urgents. Per tant, no era
necessari, encara que és important arribar a acords, per tal
d’aprovar una declaració, aquest govern fa feina en aquest tema
des del principi de legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Sí, Sra. Presidenta. Miri, Sr. President, atacant-me no
soluciona els problemes dels ciutadans, i ja va cap a dos anys de
govern, cap a dos anys de president del Govern de les Illes
Balears i la seva obligació és intentar solucionar els problemes
de la gent; haurà fet molta feina, però, desgraciadament, la xifra
de desnonaments a les Illes Balears va augmentant.

Sr. Bauzá, no sé si se n’ha assabentat, hem tengut 4.000
afectats per desnonaments a les Illes Balears durant aquest any
passa. Les xifres econòmiques ens diuen que l’any que ve
aquesta xifra anirà, desgraciadament, augmentant, a més amb la
desgràcia que hem patit que gent ha preferit llevar-se la vida
abans de patir aquest sofriment. Per tant, això, Sr. Bauzá, no es
pot consentir.

Li agraesc que em doni les gràcies, perquè la proposta la va
fer el Grup Parlamentari Socialista, però li agrairé més que
contesti les meves preguntes. Vàrem aprovar donar suport a la
iniciativa legislativa popular que han presentat un milió i mig de
ciutadans al Congrés dels Diputats; vàrem aprovar donar suport
a la dació en pagament, amb caràcter retroactiu.

La meva pregunta és clara: el Sr. Rajoy ha dit que no, vostè
què farà: acotarà el cap davant el Sr. Rajoy o, per primera
vegada durant aquesta legislatura, defensarà els interessos dels
ciutadans d’aquesta comunitat autònoma i es plantarà davant el
Sr. Rajoy? I li deman: quines gestions farà o ha fet per poder fer
possible la dació en pagament, amb caràcter retroactiu?

Segona qüestió: els socialistes de les Illes Balears treballam
en una iniciativa legislativa per fer possible que l’anomenat
Banc Dolent no només rescati els bancs, sinó també les persones
i no hagin de fugir de ca seva. Li deman formalment si
nomenarà una persona del seu govern perquè es posi en contacte
amb nosaltres i treballi per solucionar els problemes de la gent
En definitiva, Sr. President, li deman que faci de president i
solucioni els problemes de la gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, des de ja té
una persona, la que decideixi el grup parlamentari, per fer feina
en aquesta línia. Nosaltres donarem suport, sigui quina sigui la
iniciativa, sempre que vagi en benefici dels ciutadans.

Però ahir vostès varen una oportunitat d’aquí a uns 500
metres, en el Ple del Consell de Mallorca es va aprovar una
proposta per donar 500.000 euros per ajudar les persones amb
problemes de desnonaments. Sap què va aprovar i va votar el
seu grup? No li importa o no ho sap?, perquè diu que no. Què va
fer?

(Alguns aplaudiments, algunes rialles, remor de veus i
petita cridòria)

Sra. Armengol, menos boquilla y más trabajar.

II. InterpelAlació RGE núm. 445/13, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de bon govern i transparència.

LA SRA. PRESIDENTA:

El segon punt de l’ordre del dia correspon al debat de la
interpelAlació RGE núm. 445/13, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
bon govern i transparència.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula la
Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. El cáncer de Baleares se llama corrupción, aquestes
paraules no són del Grup Parlamentari Socialista sinó d’una
representant del Ministeri Fiscal a les Illes Balears a la vaga de
Justícia de la setmana passada. Aquestes paraules en boca d’una
representant del Ministeri públic són una mostra de la gravetat
de la situació política i institucional en la que ens trobam. I una
manifestació de més de 3.000 persones en els carrers de Palma,
clamant en contra de la corrupció el passat dissabte, posa en
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evidència que no es pot continuar governant com si res no
passàs.

La xacra de la corrupció colpeja durament aquest país i
aquesta comunitat. I qui governa no es pot atrinxerar, Sr.
Conseller. No s’han de posar a la defensiva, Sr. Conseller, no
els estam dient que vostès siguin els corruptes, no els estam
dient que vostès siguin els responsables de tot el que passa. Allò
que els estam dient des del Grup Parlamentari Socialista és que
com a governants tenen l’obligació de posar remei i fre a tot allò
que està passant.

No esperin de mi una intervenció del “i tu més”. Però
analitzem la situació de la forma més objectiva possible. Davant
de tot allò que està passant, quines han estat les passes o les
mesures que ha pres el Govern del Sr. Bauzá? Bàsicament dues,
per una banda modificar a la baixa la Llei del bon govern i
transparència de l’any 2011, a dia d’avui en vigor, i que vostès
no apliquen a consciència. I en segon lloc, l’engany als
ciutadans i a aquesta cambra del President Bauzá que va ocultar
intencionadament l’administració de dues societats i la propietat
i ple funcionament del seu negoci de farmàcia, perquè si deia la
veritat en els papers, el President no hauria pogut prendre
possessió del seu càrrec. Però tothom calla i aquí no passa res.
O millor dit, els fan callar a tots.

Quina confiança es pot transmetre a la ciutadania si les
màximes autoritats d’aquestes illes menteixen, enganyen,
oculten informació i rebaixen les poques eines que tenim de
transparència i de bon Govern? I li pregaria, Sr. Gornés, que no
em torni parlar de simplificació normativa i d’eficàcia per no
riure-se'n una vegada més de la gent. Em pot parlar d’aquests
principis, però no com a argument per justificar la rebaixa de la
Llei de bon govern. Li posaré tres exemples concrets de la seva
reforma, perquè em digui què té a veure amb la simplificació i
amb l’eficàcia, com no sigui l’eficàcia per ocultar dades.

Primer exemple, la disposició addicional segona de la Llei
de bon govern preveu que totes les despeses protocolAlàries
superiors a 500 euros es publiquin a la web. Vostès ho eliminen.
És cert o no és cert, Sr. Conseller? Per altra banda i com a segon
exemple, l’article 19 de l’actual Llei del bon govern, preveu que
es publiquin tots els contractes públics a la pàgina institucional.
Vostès ho eliminen. És cert o no és cert, Sr. Conseller? I per
últim i com a tercer exemple, modifiquen el concepte d’alt
càrrec, amb una nova disposició addicional primera. I a partir
d’ara ja no seran alts càrrecs a efectes d’aquesta llei de bon
govern ni el personal de confiança ni, per tant, el personal
eventual, la qual cosa significa que tots aquests càrrecs no
tendran les obligacions que recull la Llei del bon govern, com
per exemple fer públiques les declaracions de béns, patrimonis,
etc. 

És a dir, tots aquests més de 110 càrrecs o personal eventual
que avui mateix fa públic un mitjà de comunicació, segons un
estudi que ha fet el sindicat STEI, no seran alts càrrecs a efectes
d’aquesta llei. Em vol dir per què intenten protegir, no sabem de
què, aquests càrrecs de segon nivell? Es pensen que fent
públiques les declaracions de consellers i president i diputats,
així la gent s’oblidarà de la resta? No sap, Sr. Conseller, que el
90% de centenars de persones del Partit Popular que estan
immerses en causes de corrupció de l’etapa del Sr. Matas són o
eren càrrecs de confiança, personal eventual, que ara deixaran

de ser-ho a efectes de la Llei de bon govern? Intent trobar-li una
explicació lògica, Sr. Conseller, però no la hi trob. 

Per altra banda, també la Llei de transparència del Sr. Rajoy
que s’està tramitant ara en el Congrés de Diputats, a pesar que
és molt fluixa, va en sentit totalment contrari a allò que vostès
fan a Balears. Per exemple, a la Llei de transparència estatal i
que serà d’aplicació aquí també a les Illes Balears, es recull
l’obligatorietat de fer públics tots els contractes menors,
subvencions, etc. És a dir, tot el contrari d’allò que vostès fan.
Però no veu, Sr. Conseller, que com més publicitat es doni a
aquesta feina governamental, menys temptacions hi haurà que
càrrecs públics puguin malbaratar els sous. Miri, si en el seu dia
quan el Sr. Matas era president d’aquesta comunitat i
contractava amb el Sr. Urdangarín, por ser quien era, cada
passa que hagués fet, hagués estat publicada a la pàgina
institucional d’aquesta comunitat, tal vegada avui no ens
trobaríem on ens trobam. Dic tal vegada, perquè és clar que qui
accedeix a un càrrec públic amb la finalitat de delinquir,
segurament ni aquestes mesures l’aturen. 

I passaré a la segona part sobre allò que avui volem
interpelAlar el Govern, perquè encara se’ns fa més
incomprensible que tot l’anterior. Per què, Sr. Conseller, no ens
va dir la veritat, ni vostè ni el president Bauzá, quan varen dir
que el Sr. President no era incompatible, que no declarava
l’administració dels seus negocis, que no declarava que era
administrador de societats privades, perquè no tenia l’obligació
de fer-ho. Si vostès tenien el convenciment que això no era
obligatori, em pot explicar per què aquesta cambra va haver
d’esperar que el Sr. President fes una modificació, amb un
sobtat atac de sinceritat, cantant tot allò que tenia, o millor dit,
cantant tot allò que li dóna rendiments econòmics i que el fa
clarament incompatible amb el càrrec que exerceix?

Perquè, Sr. Conseller, que el President tengui un cotxe de
1.000 o de 30.000 euros, sigui ric o sigui pobre, aquest no és el
debat i això no interessa a ningú, en contra de la interpretació
que va fer el Partit Popular a l’hora de defensar que no havíem
de ser transparents, perquè hi ha dades que són absolutament
indiferents a efectes de poder determinar si podem exercir el
nostre càrrec o no. En canvi, sí que hi ha dades essencials com
les que afecten la compatibilitat o no d’un càrrec. És a dir, per
exemple, si ets o no administrador d’una societat, o si ets o no
titular propietari d’una farmàcia. I això és allò que li ha passat
al president d’aquesta comunitat, que va mentir sabent que ho
feia, perquè si deia la veritat no podia jurar el càrrec de
president. I jo em pregunt, si tot allò que el president va dir
l’any passat a preguntes de l’oposició, que no tenia obligació de
declarar, per què sí ho fa ara? Si no tenia l’obligació abans,
tampoc té l’obligació ara.
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Sr. Conseller, em pot contestar si el Sr. President ha fet
també una declaració complementària al Govern de les Illes
Balears? Ha fet una declaració complementària a la conselleria
que vostè dirigeix? Al Parlament ja sabem que sí. I al Govern,
Sr. Gornés? Per cert, quan es varen tramitar les diligències que
vostès varen arxivar sobre la presumpta incompatibilitat del
president, digueren que de les seves declaracions es desprenia
que tota era una gestió de patrimoni i que no s’havia de fer
públic res. Però, Sr. Conseller, hagués dit el mateix l’informe
tècnic de la seva conselleria si a les declaracions del president
hi hagués constat la veritat? Ara ja no ho sabrem, Sr. Conseller,
perquè el Sr. Bauzá ha preferit que sigui un tribunal qui ho
determini i per què?, perquè el Sr. President ha interpretat que
el temps jugarà al seu favor, en el sentit que ell quedarà tota la
legislatura, mentre un tribunal no digui el contrari. 

Només esper, Sr. Conseller, que no intenti posar el
ventilador en marxa, parlant-me de bolígrafs de diferents colors,
o que manca un valor cadastral, o no sé quantes excuses amb les
omissions intencionades del president, perquè no té res a veure
una cosa amb l’altra, perquè unes fan incompatible per a
l’exercici del càrrec. Si no, acabarem sent tan patètics com ahir
mateix la Sra. Cospedal, intentant defensar allò indefensable. I
a vostès els acabarà passant el mateix defensant allò
indefensable del Sr. President, acabaran dient que estamos
delante de una declaración de patrimonio diferida en el
tiempo, pero que simulaba una declaración que no era la que
tenía que ser..., etc. Tot plegat no hi ha qui s’ho cregui, Sr.
Conseller.

I què demana ara la gent? La gent demana més transparència
i honestedat. I com la hi podem oferir? Amb una cosa molt
simple, Sr. Conseller; amb voluntat política. No cal modificar
el Codi Penal com ha dit el Sr. Rajoy per fer les penes més
dures, això pot ser una mesura molt efectista però poc efectiva.
O creuen, senyors del Partit Popular ,que la pena de més de 20
anys de presó que aquest Govern i el ministeri fiscal està
demanant a l’exconseller del Partit Popular Sr. Josep Joan
Cardona no és una pena suficientment dura?, 20 anys de presó
a mi sí m'ho sembla. El que cal és contundència en la voluntat
política que ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Acab, Sr. President. ... que aquestes coses no tornin a passar.
I aquesta voluntat política ha d’anar acompanyada de mesures
adequades. El meu grup, Sr. Conseller, li proposa que es
presenti aquí una llei integral de transparència, bon govern i
dades obertes, en contraposició a la reforma de la Llei del bon
govern que vostès han iniciat. Nosaltres, encara que el Govern
no hi estigui d’acord, la presentarem. Quin sentit té per
exemple, Sr. Conseller, que quan entram en el Parlament o en
el Govern, facem una declaració i quan en sortim en facem una
altra i ningú no controli ni vigili si s’ha produït un increment
patrimonial desorbitat. Quin sentit té fer això si no es vigila res?
I em pot dir, és la darrera pregunta, Sr. Conseller, per què

aquesta vigilància que avui sí està recollida a la Llei de bon
govern, vostès l’eliminen, article 50.3, paràgraf f). Aquesta
vigilància ha desaparegut de la reforma de la Llei de bon
govern.

Sr. Conseller, rectifiquin, retirin aquesta modificació perquè
tots tenim l’obligació de posar-hi remei. Avui tal vegada encara
hi som a temps, però demà ja serà massa tard.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Govern té la paraula el Sr.
Gornés.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, sense cap
dubte li he de dir que parlar de polítiques, d’allò que es
considera bon govern, mesures de transparència que facilitin al
ciutadà qualsevol informació sobre com es gasten i on els
doblers públics, els doblers del contribuent, crec que és bo. Però
jo ara mateix també podria dir que aquesta qüestió es troba a la
mateixa alçada que altres preocupacions o prioritats de la
ciutadania, com puguin ser la contenció del dèficit, la creació
d’ocupació, garantir l’estat del benestar, l’optimització dels
recursos públics o pagar els deutes pendents.

Però, permeti’m que dubti sobre el fons real a l’abast del que
avui percep la ciutadania sobre aquesta qüestió que vostè ha
plantejat avui. Jo pens que avui és més real i és més extensa la
preocupació sobre el dèficit, sobre els deutes, sobre l’economia
que els exemples de mal govern. Amb açò vull rompre una
llança a favor de tots aquells polítics, tots aquells càrrecs públics
que estan fent bé la seva tasca i que no és en absolut
reconeguda. Crec que iniciatives com la seva, o l’enfocament
millor dit, que vostès han donat les darreres setmanes, no fan
més que tirar terra sobre la feina que s’està fent per part de
molta gent. Crec, per tant, que aquestes haurien de ser les
nostres prioritats, sobretot en temps tan difícils tant a nivell
econòmic com social. Però sembla que a aquesta cambra, torn
a insistir, li interessen altres temes, altres confrontacions i que
res no tenen a veure ni tan sols amb moltes de les coses que
vostè ha explicat avui aquí. 

Em fa l'efecte que vostès s’han instalAlat en el discurs d’una
suposada manca de transparència, en els presumptes
incompliments de les nostres obligacions, en presumptes
incompliments de la llei. Vostès reclamen dia sí i dia també que
expliquem no tant el que feim, sinó el que incomplim. I vostè
ara mateix acaba de demostrar que tampoc no estan satisfets
respecte de la seva Llei de bon govern, vostè acaba de dir que
plantejaran una alternativa. Escolti, fa menys de dos anys que
vostès presenten un projecte de llei i ja s’han adonat,
afortunadament, que aquest projecte de llei tenia mancances,
com nosaltres estam dient de forma reiterada. Per tant, jo
explicaré les vegades que vostè vulgui i debatré amb vostè les
vegades que sigui necessari, qüestions de transparència i de bon
govern, però ho faré amb dades objectives, amb la veritat,
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exposant allò que és realment la gestió de bon govern. Sé que
probablement açò no serà el que vostè en darrera instància vol
sentir.

Jo crec que dins del conjunt d’actuacions que s’estan
impulsant per part del Govern, que intentam desenvolupar a
través del sistema jurídic que tenim, que vostès ens van deixar,
no els importa per res, ja ho ha dit aquí vostè, que estiguem
impulsant reformes dins l’administració que suposen
racionalitzar els recursos, eliminar despeses supèrflues, eliminar
duplicitats, aconseguir estalvis importants eliminant lloguers,
reduint el parc mòbil. Tampoc no volen sentir res de la reforma
de l’administració amb la qual intentam treballar per tal de fer-
la més àgil, més eficaç, ni de l’estalvi multimilionari que
suposaran aquests canvis per als ciutadans i per a les empreses.
Açò són accions de bon govern que està impulsant aquest
govern.

Jo avui he de defensar la reforma de la Llei de bon govern,
perquè compartim la totalitat dels principis generals que
impulsa la llei que vostès van deixar i que no canvien per res la
nostra percepció. Aquests principis generals que informen de la
bona administració i d’aquest bon govern a què em referia -
torna insistir- són plenament i totalment compartits pel Govern
que ara represent. Però açò no impedeix que els estudis previs
per al seu desenvolupament reglamentari i pràctic, fessin aflorar
serioses dificultats per a l’aplicació d’alguns dels seus articles,
i vostè ho ha reconegut avui.

Estam parlant d’una llei que és transversal i que en alguns
aspectes senzillament xoca amb les normes sectorials vigents,
de difícil incorporació o assimilació. Vostè ja m’ha dit que no
és cert, fa setmanes que jo també li dic que no és així. Sap quina
és la diferència, Sra. Diputada?, que vostès van aprovar la llei
a la correguda i no van tenir la gratificant experiència d’intentar
aplicar-la i nosaltres sí que l’hem tinguda aquesta experiència,
hem tingut casos pràctics. Vostès la van redactar i la van
aprovar. I per a nosaltres ha quedat el repte d’intentar
interpretar, intentar aplicar-la, intentar dur a terme una gran part
del contingut. Torn a insistir, en alguns és tècnicament i
jurídicament impossible de dur a terme.

Pel que fa a les mesures del bon govern, començaré pels
processos participatius en l’elaboració dels projectes de llei.
Podríem parlar de com es facilita a la ciutadania la participació
en la redacció o en l’aportació d’idees. Vostès per exemple
tenien l’oportunitat de fer-nos arribar les seves alAlegacions a
través dels mitjans telemàtics i es varen estimar més emprar el
registre normal, molt lloable, però de qualque manera si vostès
defensen també aquesta eina, semblava lògic en honor a la
simplificació i a l’agilitat, que ens poguessin fer arribar aquestes
idees per a aquesta via.

Vull recordar que tenim obert també el procés participatiu
sobre les mesures que aquest govern pugui adoptar sobre la
reducció de la despesa pública mitjançant Balears estalvia. Està
aprovat el primer pla director de simplificació administrativa,
està aprovat el Decret de simplificació documental, amb totes
les iniciatives d’interès que hi ha darrera aquest instrument, com
han pogut sentir avui, amb una resposta que jo mateix he fet a
un dels diputats.

Crec que tot açò i molt més, no tenc temps per explicar-ho,
posa de manifest l’interès que té el Govern a complir el
concepte de bon govern i de bona administració, però crec que
vostè, tot i que ho veu, no ho vol reconèixer. Vostès s’han fixat
com a objectiu de qualque manera desacreditar altres aspectes,
aquells que al seu entendre signifiquen una rebaixa
d’exigències, sobretot pel que fa a la transparència. Li torn a
insistir, no estic d’acord amb el que vostè ha dit avui aquí, vaig
explicar a la Comissió d’Assumptes Institucionals de l’altre
dimecres, punt per punt, el contingut d’aquesta modificació,
sobre la publicació de contractes, la Llei del bon govern en
vigor obliga a publicar en el Perfil del Contractant tots els
contractes d’obres de més de 25.000 euros i la resta de
contractes de més de 9.000. En ambdós casos es tracta de
contractes menors i l’administració els pot firmar segons
consideri, però el fet de publicar evidencia, i remarc aquesta
paraula, evidencia què es contracte i a qui. El que fem,
senzillament és proposar eliminar de la Llei de la bona
administració i del bon govern tot açò que ja està recollit i
regulat amb la seva pròpia normativa, la de contractes.

D’açò jo li dic eliminar duplicitats, però ja vaig dir que
estàvem disposats a tornar estudiar el tema, ho tornarem
estudiar. I en aquest sentit li avanç que el projecte que
trametrem al Parlament introduirà millores en aquest sentit. Vull
insistir, encara només és un avantprojecte, una proposta.

Sobre la publicació de (...) superiors als 500 euros, una altra
de les tres referències que vostè ha dit aquí: ja he dit des del
primer dia, des de la primera opinió en contra, que si açò ha de
ser un problema a la modificació de la llei, ens hi trobarem,
estic disposat a valorar conjuntament l’acceptació de les
alAlegacions que puguin anar en aquest sentit, que crec que no
apunten cap aquí. I vull recordar també que, des del minut zero,
vaig assenyalar que aquesta informació està disponible també
per altres canals.

I ja per acabar, em referiré a l’assumpte dels alts càrrecs que
vostè ha assenyalat, també com dels tres eixos principals de
confrontació. La proposta de modificació que hem plantejat, i
torn insistir, crec que són -li parl de memòria- entorn de vint
alAlegacions a tot el global del projecte de llei, no modifica per
a res les obligacions del personal eventual i assessors, no ho
modifica; l’únic que es, i ho he repetit trenta vegades, és definir
exactament què és un alt càrrec, definim què és un alt càrrec,
una cosa que no només no consta a la normativa sinó que genera
inseguretat jurídica si ens hem d’atendre al redactat actual. A
més, aquesta definició justament el que vol és limitar el nombre
de persones que han de tenir aquest caràcter, la consideració
d’alt càrrec, vull dir, en general i amb les seves prerrogatives.
Açò no vol dir que no continuem essent vigents amb totes i amb
cadascuna de les obligacions que tant la Llei d’incompatibilitats
com la mateixa Llei del bon govern, en el seu àmbit d’aplicació,
estableixin per a aquest personal eventual, no és açò, Sra.
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Diputada. El personal eventual sense consideració d’alt càrrec,
en sentit estricte, torn a dir, continua sotmès a la Llei
d’incompatibilitats, inclòs expressament a l’àmbit de l’aplicació
de la Llei del bon govern, exactament és així; el mateix article
30 diu que els principis ètics del bon govern són aplicables,
citaré textualment, perquè no hi hagi errors: “als membres del
Govern de les Illes Balears i a la resta dels alts càrrecs, al
personal eventual i a tot el personal que ocupi qualsevol lloc de
treball de naturalesa directiva de l’administració autonòmica ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

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

... sigui quina sigui la seva denominació.”

Acab ja. I sobre la suposada reducció de les obligacions de
transferència d’alts càrrecs, no es pot oblidar que la proposta de
l’article 39 diu que “Els membres del Govern i la resta d’alts
càrrecs tenen obligació de formular una declaració patrimonial
que abasti la totalitat dels seus béns, drets i obligacions en els
termes que preveu la normativa d’incompatibilitats.”

Per tant, Sra. Diputada, he intentat contestar de la millor
forma possible, tot i la limitació de temps, les qüestions que
vostè ha plantejat i m’alegra que a la fi vostè hagi reconegut que
el seu projecte pateix d’aquestes mancances que nosaltres
intentam corregir.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés.

(Alguns aplaudiments)

Per al torn de rèplica, té la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, començaré pel seu final
i no m’entestaré més en el mateix, perquè la seva reforma diu el
que diu: disposició addicional primera, alts càrrecs de
l’administració autonòmica i del sector públic autonòmic, dins
la relació que vostès fan d’alts càrrecs no surt el personal
eventual i, en canvi, a la relació d’alts càrrecs que surt a la Llei
d’incompatibilitats sí hi surt el personal eventual. Si la
interpretació que vostè en fa és que tot queda igual, em pot
explicar, Sr. Conseller, per què modifiquen idò la llei? Si tot
queda igual, i ens intenta tranquilAlitzar, la meva pregunta és:
per què modifiquen el concepte d’alt càrrec? Primera pregunta.
Segona pregunta: per què modifiquen el concepte de conflicte
d’interessos? Esper que em respongui, Sr. Conseller, perquè no
m’ha contestat quasi cap de les qüestions que li he plantejat a la
meva intervenció.

Per altra banda, em vol dir, Sr. Conseller, que té a veure
eliminar lloguers, racionalitzar el sector públic -l’enhorabona,
Sr. Conseller, si ho ha fet molt bé, l’enhorabona-, però jo no li
parl d’això, li parl de transparència i d’evitar que la nostra
comunitat autònoma torni a ser portada a tots els mitjans
nacionals i internacionals per la corrupció, això és el que volem
evitar en aquestes illes, la corrupció, Sr. Conseller; que elimini
vostè els lloguers o deixi d’eliminar-los no té res a veure.

I per altra banda, no em digui que a la gent només li
preocupa la contenció del dèficit i que això de la corrupció no
preocupa a ningú, deixi que el vicepresident o el conseller
competent del dèficit se n’ocupi i vostè l’únic que ha de fer és
ocupar-se d’allò que vostè n’és responsable o en té
competències. I com que de la Llei de bon govern en té
competències vostè, per això l’interpel sobre això, no del dèficit
públic.

Per cert, la manifestació a Palma del passat dissabte clamava
contra la corrupció, no a favor del dèficit públic.

Per altra banda, Sr. Conseller, no em digui que és que
nosaltres, al Grup Socialista, li interessen molt aquestes
confrontacions o aquest debat; sap vostè, Sr. Conseller, que el
seu grup o el grup que dóna suport al Govern, el Partit Popular,
ha presentat una proposició no de llei d’urgència per al proper
ple per parlar de la transparència? Es veu idò que no som l’únic
grup, afortunadament, preocupat per la transparència.

Jo li dic, el meu grup treballa en una llei de transparència
integral, sí. Per què -diu- no fan bona la seva llei de bon govern
de l’any 2011? El que diem és que és millorable, i molt, i
sobretot el que diem és que l’exigència d’ara no és la de fa dos
anys. I com que l’exigència d’ara no és la de fa dos anys, hem
de ser molt més transparents per donar resposta a la demanda de
la ciutadania.

I sap quin és el problema, jo crec que d’aquest govern i del
Partit Popular aquí, a les Illes, Sr. Conseller? El problema no és
que s’equivoquin o que cometin errors involuntaris, com va dir
el Sr. Urdangarín aquest cap de setmana a la seva declaració
davant el Jutge, el problema és la mala gestió de la mentida que
vostès fan, el problema no és equivocar-se, d’això se’n pot
equivocar tothom, el problema és que vostès menteixen i ho
repeteixen una i una altra vegada per intentar enganyar la
ciutadania.

Per altra banda, Sr. Conseller, vostè, a unes declaracions
públiques, va dir que modificava la Llei del bon govern perquè
això suposa una despesa molt elevada al Govern, que fer tota
aquesta paperassa costava molts diners; em pot dir, Sr.
Conseller, si és cert que ha tret de la seva conselleria,
concretament de la Direcció General de Qualitat, de la qual
depèn la Llei del bon govern, dos caps que estaven destinats a
aquesta feina i se’ls ha destinat a altres conselleries i a altres
feines? Perquè clar, si vostè desmantella la Direcció General de
Qualitat -sí, Sr. Conseller, dos caps de secció-, si vostè
desmantella, això, i els envia a una altra banda, està clar que
llavors li mancaran recursos i personal. I el que manca, com he
dit abans, és voluntat política i això és el que manca a aquest
govern.
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I no em torni dir que és que nosaltres som molt mal pensats
o que tergiversam la interpretació de la reforma de la Llei de
bon govern, perquè no rebaixen aquest control al Govern o
transparència, perquè això ja no s’ho creu ningú, Sr. Conseller,
si ha quedat vostè tot sol defensant això. Avui, tant de bo, li
agraesc la seva mà estesa, que ha reconegut que estan disposats
a escoltar alAlegacions o el tràmit d’esmenes aquí, en el
Parlament. Per a mi, Sr. Conseller, la seva obsessió d’amagar i
ocultar informació jo diria que és malaltissa, el dia 7 de gener,
Sr. Conseller, em va enviar vostè una resposta a la pregunta que
li vaig fer sobre quina data s’havia notificat el Sr. Bauzá l’inici
de les actuacions reservades que havien de donar lloc a la
incompatibilitat del Sr. President; i sap què em va contestar, ara
fa un mes i mig? Em va contestar que no em pot dir la data de
notificació al Sr. President, perquè això és una informació
reservada. Una informació reservada d’un expedient que ja ha
acabat; no, Sr. Conseller, és que vostè es va confondre. La seva
obsessió per tapar i protegir el president en el que ja no té remei,
arriba a tal punt que vostè ha confós les diligències reservades
d’un expedient que està en tramitació en dir que és reservada
una informació tan innòcua com en quina data es van notificar
al president aquestes actuacions.

Sr. Conseller, per anar acabant, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, vagi acabant, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí. Em pot confirmar o no si és cert que el Govern treballava
en una reforma de la Llei d’ordenació farmacèutica?

Per últim, Sr. Conseller, crec que s’haurien de deixar
d’atrinxerar en aquesta postura, crec que haurien de rectificar,
presentar una llei de transparència integral per a totes les
administracions públiques i que no haguem d’anar a cop de
pressió pel cas Bárcenas de torn. Perquè dir, com va fer ahir el
Partit Popular, que el Sr. Bauzá és la persona més transparent de
tota la història de les Illes Balears, això no més pot respondre a
què tenim el president més invisible de la història de les Illes
Balears.

I miri, si el president és el més transparent de tota la història
de Balears, resulta que de tots els que som aquí seguts en aquest
parlament, l’únic que no hi pot estar assegut és el president de
les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Per al torn de contrarèplica, té la paraula
el Sr. Gornés.

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

Gràcies, Sr. President. Bé, mala gestió i mentida. Jo, pel que
he pogut llegir al títol de la interpelAlació, que és l’única pista
que podem tenir els membres del Govern quan sortim a aquesta
tribuna amb aquesta eina, és transparència i bon govern, i jo he
vingut a parlar d’accions de bon govern i accions de
transparència que impulsa aquest govern. A vostè li interessa
més, setmana rera setmana, l’obsessió per la suposada
incompatibilitat del president del Govern, açò de qualque
manera és el seu leitmotiv, el que més li preocupa, en tost
d’impulsar accions que ajudin aquesta comunitat a sortir de la
situació en la qual vostès la van deixar.

Torn a insistir, la interpelAlació era de bon govern i de
transparència, i quin és el paradigma del mal govern? Saber que
s’està amb l’aigua al coll, amb un dèficit desbocat i no fer res al
respecte, açò és el paradigma, segons la meva impressió. Ser
conscients que s’està en una situació crítica i no frenar-ho, no
actuar al respecte, deixar que el vaixell vagi cap a les penyes,
açò és el paradigma del mal govern. Açò és la paradoxa que té
el PSOE, que avui ve aquí a reclamar coses que va ser incapaç
de fer en el seu moment, i ens ve a receptar de qualque manera
una medicina que ells mateixos varen ser, vostès mateixos varen
ser incapaços de prendre, supòs que perquè és amarga, sí, és
amarg dur a terme reformes estructurals com les que duem a
terme, però són accions de bon govern per tal d’intentar sortir
del forat en què ens trobam.

Vostè té molta afició a parlar de l’expedient del president,
van començar demanant l’informe intern; el resultat, les
conclusions d’aquest no els va agradar ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... i quan no els va agradar, i quan no... -no el tenen perquè és un
expedient reservat-...

(Rialles i petita cridòria)

... però escolti, és que no ho dic jo, és que no ho dic jo, és que
ho diu la llei que és un expedient reservat, ...

(Remor de veus i petita cridòria)

... és que ho diu la llei, Sra. Diputada, és que no sé perquè se’n
riuen. Vostès, si ens hem d’atendre a un estat de dret, hem de
seguir un procediment administratiu reglat, no? O no, o no? O
perquè vostès tenguin el capritx de voler veure aquest
expedient, i la llei diu que és un expedient reservat, escolti, no
em puc votar la llei, no em puc botar la llei.
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(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci per favor. És el torn d’intervenció del conseller,
silenci, per favor.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

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

I és més, es presenten vostès a la conselleria exigint als
funcionaris, que saben que legalment no els poden donar aquest
expedient, exigint veure aquest expedient i aquest informe.
Carai, quines bones formes! Sí, sí, és açò. I ho saben
perfectament, i vostè ho hauria de saber perfectament, bé, estic
segur que ho sap, ho sap, però avui fa el paper que fa.

La llei deixa ben clar quins òrgans el poden consultar, ho
deixa perfectament clar i determina que els empleats públics són
obligats a mantenir el silenci i a guardar el secret sobre el
contingut d’aquests documents.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

No parlin més d’ocultació, no parli més d’ocultació perquè
no amagam res, no amagam res; escolti, si hem fet, hem fet un
exercici, ...

(Remor de veus)

... no, no, no, hem fet un exercici de destape que, escolti, només
ens falta una foto, no, no ho vaig a dir.

(Remor de veus i algunes rialles)

No parlin més d’ocultació, per tant. Al meu entendre el
president ha fet un exercici de transparència que cap altre
president de cap altra comunitat autònoma no ha fet, cap ni un.

Els sobres de les declaracions s’han obert a petició del Grup
Parlamentari Popular, tot i no ser obligatori pel Reglament, un
altre exercici de transparència. I si qualcú ha detectat algun
error, doncs escolti, s’ha esmenat.

(Remor de veus i algunes rialles)

Aquí i allà, aquí i allà. Si o no? Sí o no?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I per acabar, abans que se m’acabi el temps, això de
desmantellar el Servei de Qualitat, escolti, no, perquè és un dels
serveis, és un dels departaments que més carinyo i més gelosos
tenc, amb el qual més a gust faig feina; si hi ha hagut moviment
de funcionaris deu ser o per aplicació de l’auditoria o per
moviments propis dins funció pública. Escolti, no em vengui
amb romanços, no, no, li neg, li neg la major, no.

I per acabar, al que als membres del Govern ens obliga és la
Llei d’incompatibilitats i, en aquest sentit, les coses, Sra.
Diputada, s’han fet exactament com mana aquesta llei, no com
a vostè li agradaria que fos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

III. Moció RGE núm. 1022/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a ports esportius, derivada del
debat de la interpelAlació RGE núm. 5823/11.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Moció RGE núm. 1022/13, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, relativa a ports esportius, derivada del debat
de la InterpelAlació RGE núm. 5823/11.

Intervenció del Grup Parlamentari MÉS per a la defensa de
la moció, Sr. Antoni Alorda, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Com comentàrem en el debat de la interpelAlació,
aquesta iniciativa va sorgir d’unes declaracions al final del
2011, quan el Sr. Deudero apuntava que es plantejaven ampliar
dotze ports esportius, dotze, i de fer-ne tres o quatre de nous.
Hem de convenir que fa quinze dies el conseller no va semblar
tan entusiasta com ho havia estat el Sr. Deudero fa un any i mig
i es va limitar a cenyir-se als projectes en tramitació, ens deia
ell, quod non est in actis non est in mundo, allò que no hi ha en
els expedients no existeix al món, ens deia el Sr. Delgado, en
versió castellana, naturalment. Quan havia estat la pròpia
conselleria la que havia parlat d’un allau de projectes que volien
posar en marxa.

Va ser el Sr. Deudero qui fins i tot va anomenar expedients
que estaven tancats, definitivament tancats, com el de Sant Telm
o el de Ses Variades, una denegació definitiva que,
afortunadament, el Sr. Conseller ens va confirmar.

El Sr. Delgado, fins i tot, va dir que podíem estar tranquils,
que en aquesta legislatura no es començarà cap port esportiu,
talment consta en el Diari de Sessions, perquè comprendran que
he volgut constatar-ho i comprovar-ho. I tanmateix, moix
escaldat d’aigua freda tem, per paga el conseller també va tenir
temps per precisar la seva predisposició a aquesta mena de
projectes portuaris, “no hi tenc cap prejudici”, va dir, un
desenvolupisme de sempre embolicat amb retòrica de
sostenibilitat, i com és habitual a més el PP va ser confús en un
punt: què vol dir actuacions noves? 

Jo dic que hi ha una actuació nova, hi ha una urbanització
nova si allà on hi havia ametllers hi posen cases, però el Partit
Popular de tant en tant ens diu que no, que si ja estava previst,
si ja estava dibuixada no és nova i això que és habitual dins
l’urbanisme, no debades vostès saben que la immensa majoria
de lluites ecologistes no es fa contra noves previsions, sinó per
evitar desplegaments previstos des dels anys seixanta als anys
noranta, cèdules adormides que es deixondeixen el dia menys
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pensat, això també pot passar amb els ports esportius. Per
exemple, aquest que anomenava el Sr. Deudero, el de Sant Elm,
és una petició dels anys setanta de quan s’havia de fer la
urbanització a Sa Dragonera i es va denegar el març de 2011. El
Sr. Deudero a més va trobar... o el Sr. Delgado em va dir a la
interpelAlació que trobava desafortunat que s’hagués denegat
abans de les eleccions, jo hagués trobat desafortunat que passés
una legislatura més sense haver-lo denegat.

Tornam sentir com els promotors insisteixen que hem de
recuperar construcció d’obra nova i la pregunta és: fins a quin
límit?, fins quan? Vostès volen més ports esportius, més litoral
urbanitzat, però quan?, fins a quin límit?, en tenen cap?, perquè
de ports n’hi ha molts.

Per cert, que demanàrem també a la interpelAlació dades
actuals i no n’obtinguérem cap, ni previsions dels plans
directors insulars, ni tan sols la confirmació que es faran plans
directors insulars, i seria interessant un pla que es pronunciés
sobre una pregunta que feia al conseller: quants de metres de
costa toca a cada embarcació que navega per les Illes Balears?

Tenim 1.700 quilòmetres de litoral i què hi ha?, 40.000
embarcacions d’esplai?, precisi-ho, són moltes, hi ha 20.000
amarratges?, també són molts, és que basta veure per aquí,
sortint, el port de Palma. Que tenim 40 o 50 metres de costa per
cada embarcació?, quants de metres de costa tenim per cada
metre d’eslora d’embarcacions que naveguen per a les Illes
Balears? Hi han pensat mai?

Li deia al conseller que hem de tenir present que venem
paradís i avui qualsevol cala pretesament solitària de les Illes
Balears la pot trobar saturada d’embarcacions a tota hora. Per
paga els nous projectes demandes importants de petites
embarcacions, sinó que miren d’atreure grans eslores, per
confirmar-ho demanava una llista d’espera per eslores que
tampoc no tenim, ara l’hem demanat per escrit.

El conseller afirmava fa quinze dies que hi ha molta de feina
a fer en la reordenació interna dels amarratges i que aquesta
feina està alliberant una sèrie d’amarraments que estaven en una
situació dubtosa per no pagament o dins aquest procés. Bé,
facin-ho, ens sembla molt bé, aprofitem al màxim els ports
existents molt abans d’ampliar-los.

Per això, al primer punt de la nostra proposició proposam
que s’acabi amb el creixement de nous ports esportius o
d’ampliacions substancials, sinó senzillament remodelacions
internes, a totes les Illes Balears, un acord per cert que tenen a
Eivissa i que per això no hem inclòs al seu projecte a la moció,
sobretot perquè el conseller va insistir que no es farien
ampliacions ni nous ports si tenien l’oposició del consell insular
o dels ajuntaments afectats, un compromís que saludam, un
compromís polític, un compromís clarament polític, amb
independència d’informes.

Així que, pel que fa al segon punt, hem restringit i l’hem
dedicat a un sol port, el que ens va dir el conseller que estava
més avançat i amb més possibilitats, el del Club Nàutic de
S’Arenal. És una macroampliació que augmenta els amarratges
un 25%, però que augmenta la superfície ocupada en un 75%.

La comunitat científica, entitats ecologistes, ciutadans,
alerten ja sobre les conseqüències per a tota la badia, per la
qualitat de les arenes de la badia de la Platja de Palma i per la
qualitat de les aigües que tendria una actuació tan important.

Deia el Sr. Conseller que les alAlegacions del nostre grup
havien estat polítiques i amb molt poca justificació tècnica, és
cert que hi ha una posició política en el nostre grup, això no
s’amaga a ningú, però també hi havia una justificació científica,
ens aferràvem i teníem, aportàvem un informe de l’IMEDEA,
no crec que aquí ningú no gosi posar en dubte el prestigi
científic de l’IMEDEA, perquè efectivament aquell informe
Avance de estudio de la  morfodinámica de la Playa de Palma
afirma que l’ampliació del Club Nàutic de S’Arenal generaria
canvis importants al sistema de la Platja de Palma, que
desestabilitzaria l’arenal i també adverteix que aquesta
ampliació canviaria la configuració de la platja, que ho faria
accentuant l’erosió de les zones nord i centre de la platja, dos
quilòmetres i mig de la Platja de Palma es podrien veure
erosionats.

L’informe afirma que la construcció suposaria una acció de
fort calat en la desestabilització de la platja que ara mateix,
afirma, emfatitza, es troba estabilitzada, són paraules majors.

El projecte afectarà les dinàmiques marines i augmentaria
els efectes negatius sobre les praderies de posidònia, uns
hàbitats, no cal dir-ho, protegits internacionalment com tots
vostès saben, però que a més tenen una funció fonamental per
protegir els arenals, la qualitat dels arenals de les Illes Balears
i que quan queden tapades es provoquen males olors i
proliferació d’algues en una aigua verdosa que tots devem haver
vist més d’una vegada.

El mateix estudi d’impacte ambiental de l’ampliació ho
reconeix obertament, la variació de dinàmica del sediment i
l’augment significatiu d’arena situada a la platja annexa al club,
en detriment -ho diu l’estudi d’impacte ambiental- de la zona
central de la badia que anirà quedant o podria quedar
despoblada d’arena i disminuirà la qualitat de les aigües.
Naturalment que es preveuen mecanismes per palAliar els
efectes, no en faltaria d’altra, però els efectes negatius hi seran.

També és el mateix estudi d’impacte ambiental que admet
que afectarà zones de posidònia de manera directa, però a més
s’han de tenir en compte les zones de praderia posidònia
properes a l’ampliació i especialment a la reserva natural.

Les praderies de posidònia tant de la zona central de la badia
com de les reserves d’Enderrocat i de Regana poden patir un
procés d’eutrofització, a més l’aigua de la zona tindrà més
contaminació humana per hidrocarburs i per restes de la
indústria nàutica associada.

No crec que calgui recordar avui tampoc totes les normes de
protecció de les praderies de posidònia, la directiva d’habitats,
la directiva sobre l’estratègia marina, però fins i tot les mateixes
mesures del Govern, per exemple, és un dels motius principals
per a les reserves marines, la reserva marina, per exemple,
compresa entre el Club Nàutic de S’Arenal i el Cap de Regana
que quedaria greument afectada.
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En política ambiental el principi bàsic és el de precaució, no
debades els danys poden ser irreparables, sobretot els danys
d’instalAlacions constructives com un port esportiu, no hi ha
tornada enrere.

El PP diu sovint que els interessos econòmics i els naturals
han de poder conviure. Crec que és una premissa sobre la qual
ens podríem entendre, però no pot ser una coartada per sotmetre
valors naturals als econòmics o encara pitjor, els valors
econòmics a curt termini, els de conjuntura, davant els valors
econòmics a llarg termini perquè l’economia sencera de la badia
de Palma, l’economia sencera de les Illes Balears depèn del fet
que la platja i la zona costanera estigui en bon estat i que
l’entorn no es degradi més. La indústria hotelera, el petit
comerç, el turisme residencial, la població en general en
quedarien afectats.

La platja i les seves aigües, el paisatge són el principal
atractiu turístic, just el contrari del que duria l’ampliació del
club nàutic a aquella zona, ni tan sols existeix actualment una
necessitat d’amarraments que justifiqui l’ampliació i les
explanades projectades són en tot cas desproporcionades. La
demanda d’amarraments, convendria revisar-la perquè -com
molt bé deia el conseller a la seva interpelAlació- no estam a
l’any 2006 i ha canviat notòriament, revisem-ho tot abans.

A més, tot i que el conseller no en parlés, també s’hi sumen
les amenaces d’ampliar el port d’Es Molinar que avui mateix és
notícia, avui mateix torna sortir el port d’Es Molinar del qual no
va voler dedicar ni mitja paraula el conseller dient que mentre
no tengui l’entrada no en vol parlar, i també tenim el de Can
Pastilla dins la mateixa zona. Palma ja té un gran port, per no
parlar dels existents en aquesta zona, un port enorme des del
Passeig Marítim no veus la mar. 

En tot cas crec que tots hem de ser molts conscients del que
ens hi jugam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda, ha d’anar acabant.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, amb un reconeixement explícit que no
podia faltar a la importància econòmica del sector nàutic tant en
un sentit ampli, pesca, esport, comunicació, com en el sentit
estricta de les embarcacions de lleure, però no podem continuar
creixent en ocupació del litoral i guanyant metres a la mar. No
podem per qüestions mediambientals, no només però pel
vessant estrictament ecològic, vull insistir en el vessant
econòmic, en l’atractiu turístic de les zones afectades, la salut de
les platges, la qualitat de les aigües o el paisatge.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Boned, per un temps
de deu minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, aquesta és una moció resultat de la interpelAlació de fa
quinze dies al conseller d’aquesta àrea, conseller que, malgrat
el Sr. Alorda avui hi ha fet referència diverses vegades, tots
haurem notat que no li deuen interessar gaires les propostes o la
interpretació que es pugui fer des de l’oposició de determinades
qüestions perquè avui ens regala la seva absència que,
majoritàriament, moltes vegades ja ens va bé, perquè tanmateix
pel que hem de sentir ja ens va bé, però que quan parlam d’una
cosa que és de gestió directa seva, com a mínim, estaria bé que
fos aquí per escoltar que és el que s’ha de dir sobre àrees que ell
mateix gestiona. 

Quant a la proposta en concret de moció només té dos punts,
crec que n’hi ha un que és més genèric, més general que afecta
segur i sobretot jo intentaré fer-ho extensiu a totes les illes de la
nostra comunitat autònoma, i un molt puntual que és d’un port
d’aquí, de Mallorca, que en qualsevol cas també encara que
sigui dalt, dalt sí que hi passaré, però crec que és important
centrar-nos en un, al primer punt en concret perquè és el que pot
afectar totes les illes.

En aquest punt es demana que es faci tot allò que sigui
necessari per evitar la instalAlació de nous ports esportiu i
d’ampliació substancial. Dit això, em voldria remetre també a
algunes afirmacions fetes fa un any i mig, com deia el Sr.
Alorda, i en aquest cas no del director general, sinó del mateix
conseller Sr. Delgado perquè a la seva compareixença a la
Comissió de Medi Ambient en el mes d’octubre de 2011 per
explicar quina era la seva proposta i el seu programa de gestió
a la seva conselleria i específicament quan parlava del tema de
ports i aeroports i en ports en concret va fer referència al tema
dels plans directors i va anunciar com a intenció clara, decidida,
immediata de la seva conselleria la redacció necessària de plans
directors i a més va dir clarament que havien de ser insulars.

Amb això, entre altres coses, el que va fer va ser deixar una
mica malament una companya seva, també diputada en aquests
moments, responsable de l’aprovació l’any 2005 de l’actual llei
de ports, perquè va venir a tirar per terra els arguments que en
el seu moment es manejaven per argumentar a favor de la
supressió del que llavors hi havia que era la necessitat d’un pla
director sectorial autonòmic que es va eliminar gràcies a aquesta
llei i que es va passar... que només podien fer plans directors de
cadascun dels ports, ell al mes d’octubre de 2011 el primer que
va dir és que això era una autèntica barrabassada que no tenia
sentit, que els resultats s’havia comprovat que eren realment
negatius i que per tant havien d’anar a plans directors insulars,
però aquí, però, ens trobàvem amb un entrebanc i és que la llei
no permetia, no permet de fet aquests plans directors insulars
com a tals. És clar, aquí va anunciar el conseller que el que
s’hauria de fer era modificar aquesta normativa per adaptar-la
a aquesta necessitat de fer plans directors insulars. 
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Aquí m’agradaria també fer un suggeriment i és que
entenem que cada illa ha de ser i s’ha de fer responsable del que
li correspon al seu territori, del seu litoral també i de les seves
necessitats en segons quines matèries com aquesta també. 

Per tant, entenem que sí estaria bé que es fessin aquells
plans directors, però que haurien de tenir la potestat i capacitat,
que fossin els consells insulars que redactassin cadascun el pla
director de l’illa corresponent, fent-se com dic càrrec de la
competència i per conèixer exactament quines són les
necessitats.

Aquí vaig a un altre aspecte, la necessitat d’aquest pla
director abans, abans, de decidir si s’ha de fer qualsevol nou
port o una ampliació substancial d’alguns dels existents. Per què
dic això?, perquè fins ara les úniques dades que tenim, que
reclamen la necessitat d’urgent de més amarraments vénen
directament de suposats o estudis del mateix sector nàutic, de
l’Administració no hi ha cap estudi amb fonament sobre les
necessitats. 

En tenim un nombre important, tenim entorn de, si no
m’equivoc, 23.000 amarraments a les nostres illes, estaria bé
que poguéssim determinar si realment en són necessaris més, si
en sobren 3.000, si amb una remodelació del que tenim bastaria
o si hem d’entrar a fer nous ports esportius i, si els hem de fer,
on s’haurien de fer, quins són els llocs idonis i atenent totes i
cadascuna de les qüestions no tan sols econòmiques, sinó també
les mediambientals i les territorials i, sense cap dubte, si
arribassin a determinar que són necessàries, s’haurien de cercar
fórmules perquè poguessin casar, però no és aquest el cas com
dic i crec que són coses que s’han de tenir en compte.

El Sr. Conseller deia l’altre dia que no es permetria cap altre
nou port esportiu, però també en aquesta compareixença l’any
2011, a l’octubre, va dir textualment: “Nosotros vamos a
agilizar la tramitación de cualquier petición, sea de
ampliación, sea de reforma, sea de nuevo puerto”, i llavors
afegia: “exigiremos sólo dos requisitos; que tenga apariencia
total de ser mediambientalmente respetuoso y que sea de
inversión privada”, i partir d’aquí es poden tramitar i mirar
d’accelerar els tràmits perquè es puguin aprovar aquestes
propostes.

Crec que això és una contradicció, una cosa amb l’altra, és
posar el carro davant la mula, si és important per un costat
determinar les necessitats per via d’un pla director, com va dir
en el seu moment el Sr. Conseller, no té molt de sentit accelerar
perquè sí tràmits amb dues condicions molts simples i molt
bàsiques, perquè si no podem estar aprovant coses que després
poguessin anar en contra del mateix pla director que es pogués
redactar i aprovar a cadascuna de les illes.

Quant al segon punt, el tema puntual del Club Nàutic de
S’Arenal, el Sr. Alorda hi ha posat i ha deixat molt clar
condicions d’afectació mediambiental que no repetiré, el que sí
tenc molt clar és que parlam d’una proposta que passaria de 667
amarraments que hi ha a 800, potser si un diu són 133 més
podria semblar que no és molt, però si anam a buscar una altra
dada com és la de la repercussió en superfície veurem que ara
passa de 12,3 hectàrees que té ara a 21,7, quasi dobla la
superfície d’ocupació aquesta ampliació substancial.

És necessari?, fa falta?, no tenim un pla director, no ho
sabem, però sí que estaríem autoritzant que es fessin quasi 12
hectàrees més d’ocupació a un sòl que podria afectar un punt, un
indret important en un altre aspecte com és un punt turístic
d’especial rellevància a l’illa de Mallorca, que és la Platja de
Palma. Crec que tot això s’ha de tenir en compte. 

Deia abans que tenim 23.000 amarraments a les nostres illes,
pràcticament això ve a ser un 12% del total d’amarraments que
hi ha al Mediterrani actualment, un 12%, només a Balears tenim
més amarraments que a tots els ports de Grècia sense anar més
lluny, un dels competidors directes en matèria de turisme,
sempre s’ha parlat de les nostres illes. 

Per tant, crec que queda clar que sí pot ser que faci falta un
estudi, però que també hauríem de deixar d’assegurar o... de
seguir tramitacions que poden acabar amb una aprovació
definitiva d’un nou projecte o d’ampliacions importants,
impactants i que tenen la seva repercussió com he dit com els
que estan plantejant... aquest del Club Nàutic de S’Arenal.

Fins ara totes les reclamacions com he dit vénen del mateix
sector nàutic, ells són els que han fet els estudis, ells són els que
avalen i argumenten la necessitat d’aquest nous plans, però
l’Administració, si ha de prendre decisions, si ha de prendre
determinacions, també hauria de tenir els seus propis estudis i
hauria de tenir el seu propi argument a l’hora de defensar una
postura o l’altra en referència a aquests nous ports i a dia d’avui
no es fa res d’això, sinó que contràriament el que podem
entendre de les paraules del conseller és que el que es fa és
defensar projectes amb l’excusa d’un suposat benefici econòmic
immediat, però que no tenen la mateixa repercussió en la
societat en general, seran beneficiosos, molt especialment, per
a un reduït nombre de persones segurament o empreses o
societats, però la repercussió, el benefici de cara al ciutadà o a
la majoria de ciutadans és de dubtosa realitat.

Per tant, entenem, per un costat, que és necessari abans que
s’aprovi un nou projecte o una ampliació substancial com la que
es fa referència en aquesta moció, es tenguin coneixement de
quines són les necessitats reals a cada una de les Illes. I és
important també que es faci la modificació de la qual es va
parlar. Ens temem que realment darrera el compromís adquirit
l’octubre de 2011 per part del conseller, hi ha molt poca cosa,
perquè segons ens ha explicat ell mateix i no ens n'ha explicat
gaire, per tant, hem de deduir que en matèria de modificació de
la Llei de ports per intentar que aquests plans directors puguin
ser una realitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar.
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EL SR. BONED I ROIG:

Sí, acab Sra. Presidenta. No s’ha fet res en un any i mig. El
que sí s’ha fet és des d’aquell moment i a pesar d’allò que es va
dir, és continuar la tramitació d’alguns projectes que estan en
tràmit i algun nou que s’hagi pogut presentar. Diu que no es farà
aquesta legislatura?, no ho negarem, tal vegada té raó, però
podrien acabar aprovats i es podrien començar de manera
immediata i no tardar. Per tant, entenem que són dues coses que
ha de tenir en consideració i crec que val la pena que així es faci
per part del Grup Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Virtudes Marí per un temps de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. La
moció que avui presenta el Grup Parlamentari MÉS bàsicament
demana dues coses. Primera, que instem el Govern per evitar la
instalAlació de nous ports esportius i l’ampliació substancial dels
ja existents. I els hem de dir, per començar, que aquesta
proposta entenem que no pot ser aprovada perquè seria com que
el Parlament prengui un acord per instar el Govern a prevaricar.
El Govern té l’obligació de tramitar els projectes que es
presenten conformement amb la legalitat vigent, seguint els
tràmits administratius ambientals previstos. I això és exactament
el que s’està fent, el contrari del que va fer el govern del pacte
de progrés, que va deixar els projectes dins un calaix, o els va
denegar pocs dies abans de les eleccions. El Grup Parlamentari
Popular entén que una comunitat autònoma que vol ser seriosa
no poc actuar així. Hem de garantir la seguretat jurídica i el
respecte a la legalitat. 

Per aquest motiu s’estan tramitant tots els projectes
presentats. S’ha demanat l'esmena de deficiències als que ho
han de menester, els que siguin conforme a dret seran autoritzats
i els que no seran denegats. Aquest és el nostre compromís i la
línia política que creim que s’ha de seguir.

No reiteraré el que ja va dir el conseller a la interpelAlació
quant als projectes en tramitació en aquest moment, alguns són
de nous ports esportius i altres d’ampliacions. La majoria,
excepte S’Arenal del qual en parlarem després, estan pendents
que els promotors completin la documentació o esmenin
deficiències. I, efectivament, el que podem concloure veient tots
aquests expedients, és que cap no s’ha presentat durant aquesta
legislatura, alguns són de 1996, 1997, 2005, 2006, és a dir,
durant tota la legislatura passada varen estar damunt la taula, i
vostès, que ara demanen que estudiem tant, em volen explicar
què varen fer?, perquè és que jo no ho sé, però bé ja en
parlarem, de la intervenció.

En segon lloc tampoc és de rebut que a un mes de les
eleccions, cinc dies abans de prendre possessió, per exemple, el
nou govern, vostès es dediquin a desestimar arbitràriament i
políticament, no tècnicament, ports esportius. Això fa que a dia
d’avui tenguem, com en molts altres temes, un munt de recursos
damunt la taula, que en sortirem com en sortirem, ja ho veurem.

El que passarà com sempre és que qui acabarà pagant si el
resultat no és positiu són tots els ciutadans, perquè aquesta és la
seva política quan governen, la seva política no és definir què
volem i on volem, vostès són especialistes a aturar-ho tot.  I em
crida molt l’atenció i m’ha sorprès, perquè per suposat no ho
varen dir a la interpelAlació, ni està a l’escrit a la moció, que
avui ens diguin que abans de tramitar res hem de fer estudis
previs, ens diu el PSOE, i s’han de redactar els plans directors
insulars, ho diuen els dos. Em volen explicar els quatre anys
anteriors què feren? I ja no parlem del 99-2003. Què passa, que
el seu estat natural és no fer res? Nosaltres pensam que el que
és legal i compleix mediambientalment s’ha de fer i el que no,
no. I no ho decidirem en aquest parlament el que és ajustat a
dret a no. Per això hi ha funcionaris i sobretot hi ha la Comissió
Balear de Medi Ambient, que és qui ha de vetllar per al
compliment de la legalitat.

Per tant, senyors del Grup MÉS i senyors del PSOE, una
mica de coherència. Si vostès trobaven que el primer que
s’havia de fer eren aquests estudis, avui és tard. Han perdut la
seva oportunitat. Els ciutadans els varen enviar a l’oposició i a
nosaltres a governar. I com que ara el que governa és el Partit
Popular, amb el suport del Grup Parlamentari Popular, els deim
fort i clar quina és la nostra posició política: no aturarem contra
llei cap procediment. Això seria com actuar de manera ilAlegal
i no ho farem. I denegarem tot allò que no compleixi. Crec que
més clar no pot ser.

Segon punt. Ampliació del Club Nàutic de S’Arenal. En
primer lloc els he de dir que em crida poderosament l’atenció
que un projecte previst des de l’any 2005, ara avui hagi cobrat
tanta actualitat i em crida l’atenció per diverses qüestions. En
primer lloc, posem aquest projecte dins el seu context. Està
situat a la badia de Palma, si bé pertany al municipi de
Llucmajor i està previst i inclòs dins el projecte de remodelació
de la Platja de Palma. Mirin si hi està que, llegesc textualment
els objectius estratègics d’aquest Pla de remodelació de la Platja
de Palma, consorci que per altra part governaven vostès, Sra.
Nájera, Sr. Antich, Sra. Calvo, no eren del Partit Popular
justament i sap què deien: “es qualifica el port i la marina com
a un peso pesado dentro de la nueva puesta de valor. La
marina será más glamurosa, rodeada de restaurantes y tiendas
en el más puro estilo de Puerto Banús y Puerto Portals”.
Document fet per vostès, estratègia feta per vostès quan
governaven. Per tant, políticament la passada legislatura es
varen posar a favor del projecte, no sols no el rebutjaven, sinó
que aquest projecte el consideraven “el peso pesado para
conseguir un posicionamiento turístico innovador en la Playa
de Palma”, i ara aquí ens hem de flagelAlar. 

Mirin, el consorci dirigit pel pacte va encarregar,
efectivament, estudis a IMEDEA per conèixer l’evolució
històrica del litoral de S’Arenal i varen concloure, com vostès
han reconegut, que es troba davant d’una platja estable i en
equilibri. El mateix IMEDEA l’abril de 2010, va fer un informe
global de la Platja de Palma allà on deia textualment que
s’havien d’avaluar els efectes concrets de noves infraestructures
que poguessin alterar aquest equilibri. Què varen fer entre abril
de 2010 i juny de 2011?, perquè vostès diuen, llegim en premsa,
que a Ports de Balears els ha passat desapercebut, no serà
justament Ports de Balears del PP només, també seria Ports de
Balears del pacte de progrés com a mínim, però bé ...
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Aquest projecte d’aquest port esportiu ha estat sotmès a
informació pública. Sap quantes alAlegacions hi va haver? Cap.
Cap del PSM, cap del PSOE, cap del GOB. Hi va haver dues
alAlegacions d’associacions del sector nàutic per qüestions no
precisament de tipus ambiental. Té informes favorables de les
administracions consultades. I aquí encara no havíem vist res.
Estam parlant del 9 de juny de 2012 i vostès no digueren res.
Arriba el mes de desembre i es sotmet a informació pública
l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental, en el qual s’estudia de
forma detallada la qualitat de les aigües, els efectes sobre el
paisatge, ecosistemes naturals i urbans. I dins el si d’aquesta
informació pública sí PSM i GOB presenten alAlegacions. Però
crec que vostè ha faltat a la veritat en una cosa, no adjunten
l’informe d’IMEDEA a les alAlegacions, no és cert. 

La prova a més és que els arguments que vostès posen per
escrit a les alAlegacions són els que diuen a la roda de premsa de
8 de gener. No és fins dia 18 que algú se’n recorda que hi ha un
informe d’IMEDEA sobre aquesta qüestió. Però sap què diu
l’informe d’IMEDEA sobre aquesta qüestió? No analitza aquest
tema, diu: “la consideració d’ampliació dels ports esportius
necessita un estudi de major detall per contextualitzar tant els
efectes específics d’aquestes ampliacions, així com les possibles
solucions i alternatives. I en aquesta fase s’està, l’avaluació
d’impacte ambiental és a la Comissió Balear de Medi Ambient
i el grup parlamentari considera que és competent i és qui haurà
de decidir si aquest projecte compleix o no amb la legalitat
ambiental i en funció d’això, adoptar les mesures pertinents. En
el mateix sentit fa pocs dies, el ple de l’Ajuntament de Manacor
va rebutjar una moció del seu grup."

En resum, l’expedient s’està tramitant des de 2005, tenien
temps de sobra per haver-lo aturat, per què no ho varen fer si el
perjudici que ara diuen era tan greu? No era un pes pesat dins la
seva estructura i volien que fos Puerto Banús o Portals?
Nosaltres només tenim una posició en aquest cas, com en tots
els altres. El grup parlamentari creu que la Comissió Balear de
Medi Ambient és l’òrgan competent per estudiar i valorar les
incidències mediambientals del projecte, per la qual cosa si
tinguessin un mínim de responsabilitat, esperarien l’emissió
d’aquest informe per treure conclusions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol fer ús de la paraula el grup proposant? Té la paraula per
part del Grup MÉS el Sr. Antoni Alorda per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, gràcies al Grup Socialista pel suport que ha
expressat. Un matís sobre el que va dir el conseller, deia el Sr.
Boned que havia dit que no permetria nous ports. No, el que va
dir el Sr. Delgado és que no se’n farien, que estiguéssim
tranquils que no se’n farien..., no perquè ell no ho permetés,
sinó perquè la situació econòmica, el moment, ell intuïa que no.
Però crec que el missatge, tot i ser certament menys entusiasta
que el que havia tengut fa un any i mig, era favorable que se’n
fessin. Era el mateix discurs històric, però matisat per la situació
i el moment que vivim. Per tant, vàrem quedar més a ple.

La gran novetat per ventura sí que era que assumiria el parer
insular i municipal, no el tècnic com ens deia la portaveu del
Grup Popular, no, que acceptaria el parer polític dels consells o
ajuntaments, això seria un gran avantatge i talment ho
reconeixia, perquè era al marge dels informes d’uns i altres el
parer polític, parer democràtic de consells i ajuntaments. En
aquest sentit nosaltres ens sumam que hi hagi aquesta idea
insular, aquesta regulació de caràcter insular i que talment
podria sortir de la nova llei.

Perquè certament quan es diu que no hi ha hagut cap novetat
des de l’any 96 quan es tramita algun expedient, per ventura un
s’oblida que hi ha hagut moratòria de ports esportius, aprovada
pel primer pacte de progrés. Molt criticada pel PP efectivament,
perquè havíem de continuar creixent, però per ventura ho
oblida. I quan es diu que a la darrera legislatura no es va fer res,
es diu no es va fer res i es varen denegar ports esportius, perquè
continuaven denegant ports esportius, fins i tot en denegàrem
dels anys setanta! Qualque cosa es degué fer, o no es feia res o
es feia cosa, però resulta que no es feia res i es denegaven ports
esportius, no es feia res i es feien moratòries de ports esportius.

El que passa és que els 60 ports esportius pareix que no
basten al Partit Popular. I em sap greu, perquè tenia la sensació
que del debat d’Eivissa, per allò que he seguit en premsa, no és
majoritària la posició de la Sra. Marí, de la portaveu del Grup
Popular, perdonin, perquè certament hi ha hagut una prevenció
respecte del creixement en aquest tipus de ports. Com també ho
ha estat el regidor d’Urbanisme de Palma que ha dit molt
clarament que estava molt preocupat pels efectes sobre la badia
de Palma, sobretot la platja de Ciutat, que podria tenir aquest
projecte en el Club Nàutic de S’Arenal. Com ho ha dit el batle
de Llucmajor, que té molts de problemes i moltes precaucions
respecte d'aquest projecte.

I efectivament, jo ara em pensava, perquè ho hem fet saber
al conseller perquè del debat que havíem tengut amb ell, teníem
la sensació que ja havíem aportat elements de l’IMEDEA i ara
em fa veure vostè que efectivament, encara no el tenien. El tenia
el grup, però no havíem pogut constatar el nivell de
coincidència que tenien les nostres alAlegacions, recollides
sobretot de l'estudi d’impacte ambiental, respecte de tot allò que
havia dit l’IMEDEA, a instàncies del Consorci Platja de Palma
o contractat pel Consorci Platja de Palma, per fer un estudi al
respecte. I diu coses realment importants sobre l’impacte que
tendrà sobre el sistema de la platja que vostè alegrement,
alegrement no vol tenir en compte.
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Nosaltres creim que s’ha de tenir molt present que amb
aquestes qüestions no s’hi pot jugar. Allò que deia el Consorci
de la Platja de Palma que vostè ha llegit i s’ha tengut sempre
molt d’èmfasi sobre el club nàutic, és la situació actual del port,
no amb una ampliació com es deia de 12 hectàrees damunt la
mar, que tendrà un impacte realment impressionant, com pot
pensar vostè i la resta de creixement que nosaltres també hi
sortim a camí, és perquè si cada vegada que volem crear un 25%
més de places, hem de crear un 75% més de creixement, estam
parlant realment de creixements exponencials a un indret allà on
amb més de 20.000 amarraments com tenen les Illes Balears,
com s’ha dit ens podem comprar amb estats amb litoral de tota
la ribera de la Mediterrània i d’arreu del món. Estam a un nivell
d’ocupació del litoral realment impressionant. Si a més el que
volem vendre és qualitat, un paradís amb zones verges que s’hi
pugui accedir amb iot, realment nosaltres mateixos estam
matant la gallina dels ous d’or a base de sobresaturar. I si
continuam jugant damunt els efectes de la posidònia que poden
tenir tot aquest tipus de desplegament sobre les dinàmiques
marines, tornam viure damunt un autèntic polvorí d’allò que pot
representar això de cara al futur.

Lamentam, per tant, que el Grup Popular no tengui aquesta
sensibilitat. Està posant en perill realment una qüestió
importantíssima, el tema del litoral, el paisatge, jo crec que estar
amples a les Illes Balears és cabdal avui per tenir qualitat dins
el nostre turisme, i està posant en perill una de les estrelles de la
corona com és la badia de Palma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedirem ara a les votacions. Esperam que tothom sigui al
seu lloc.

Començam a votar. Votam.

Queda rebutjat per 35 vots en contra i 24 a favor.

IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de
llei RGE núm. 1587/12, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a funció pública de les administracions
de les Illes Balears.

Passam ara al quart punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE
núm. 1587/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
relativa a funció pública de les administracions de les Illes
Balears.

Intervenció per part del Grup Parlamentari Socialista. Per fer
la presentació de la proposició de llei té la paraula la Sra. Pilar
Costa, per un temps de quinze minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
tercera vegada tenim oportunitat en aquesta legislatura de poder
parlar de funció pública o d'una nova llei de funció pública.
Però en aquest cas d’una vertadera llei de funció pública
integral per adaptar-nos bàsicament a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic de l’any 2007.

En les altres ocasions que hem tengut aquí oportunitat de
parlar de la Llei de funció pública va ser en els mesos de juny
i de juliol de l’any passat, però realment del que es va tractar en
aquella modificació de la llei va ser d’una modificació de la Llei
de funció pública actual, de l’any 2007, però per eliminar
realment el model lingüístic de la nostra comunitat, com
finalment va succeir, que havia conviscut a les nostres illes amb
total harmonia i consens polític i social durant més de vint anys.
Finalment amb aquella modificació de l’any passat el que es va
fer bàsicament, pel que afecta a la funció pública, va ser
eliminar el català com a requisit per accedir a l’administració
autonòmica.

El Partit Popular va optar per trencar aquest consens
lingüístic i en alguns casos ja s’està aplicant. En altres casos,
com poden ser altres institucions com el Consell d’Eivissa, el de
Formentera, el de Mallorca, si bé ara avui ja anuncien que
probablement canviaran d’opinió, i diferents ajuntaments,
simplement han optat per adherir-se a aquella part de la llei que
els permet declarar que tots els llocs de feina de la seva
institució necessiten el català com a requisit per accedir a la
seva administració.

Però avui el meu grup no ve aquí a reobrir un debat que
políticament vàrem tancar fa uns mesos fins que hi hagi un
canvi de govern, esperem, o fins que es pronunciï el Tribunal
Constitucional al respecte. Com tothom recordarà el Grup
Socialista ha portat al Tribunal Constitucional aquesta reforma
de la Llei de funció pública perquè entén que és
inconstitucional. Avui del que es tracta és de convèncer tots els
grups polítics de la necessitat que tenguem una nova llei de
funció pública, nova de dalt a baix per fer front a les mancances
detectades en la funció pública i per adaptar-nos a l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, ja que com tothom sap les dues lleis,
la nostra llei de funció pública del 2007 i l’EBEP, l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, varen entrar en vigor pràcticament
a la vegada i per tant la nostra llei autonòmica d’aquest any
2007 va néixer desfasada. Es va tramitar per encaparrament en
aquells moments del govern del Sr. Matas, al qual ja es va
advertir que era absurd seguir amb la tramitació d’una llei de
funció pública que naixeria desfasada, com així va succeir,
perquè a la vegada el Govern de l’Estat estava tramitant
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Aquesta llei que avui presentam aquí té més de 200 articles
i té la virtut, des del nostre punt de vista, que ha estat treballada
per molts de colAlectius, en aquest cas en la passada legislatura
i, a més, conjuntament amb tots els sindicats i amb un alt
consens i diàleg, més de dos anys de feina que pensam que no
poden quedar tancats en un calaix. 
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Em centraré en els objectius fonamentals d’aquesta llei que,
com dic, és molt extensa, però els objectius fonamentals són, en
primer lloc, fixar les bases de desenvolupament del que eren les
novetats que introduïa l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic de
l’any 2007. En segon lloc, unificar dins un sol text totes les
disposicions de rang legal que afecten no tan sols el personal de
l’administració autonòmica, i això sí és una novetat d’aquesta
proposició de llei, d’aquesta llei de funció pública que avui
presentam, sinó que també hauria d’afectar a tot el personal de
consells insulars, d’ajuntaments i del sector públic autonòmic;
per primera vegada una llei de funció pública ho seria de totes
les administracions públiques de les Illes Balears i no només de
l’administració autonòmica. Per altra banda un altre dels
objectius és donar solució a problemes o polèmiques en matèria
de funció pública que venim arrossegant ja fa massa anys,
especialment pel que fa referència a la provisió de llocs de
treball, bé sigui concurs de mèrits o lliure designació, i al model
de la selecció per a l’ingrés a l’administració, bé sigui oposició
lliure o concurs oposició. Un altre dels objectius d’aquesta nova
llei que avui presentam és que tengui el màxim consens possible
perquè pugui perdurar en el temps i no hagi d’estar a les
vicissituds dels canvis de govern; en aquest cas i en aquest sentit
crec que és important ressaltar que la majoria de sindicats, en
aquest cas UGT, Comissions, CSIF, STEI i USO, van fer feina
i van donar suport al text que avui presentam aquí.

Per altra banda, quan feim referència a l’adaptació de la
nostra llei de funció pública del 2007 a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic ens referim principalment a la carrera
professional, a l’avaluació del seu compliment i als llocs de
treball del personal directiu. A més, l’entrada en vigor de
l’EBEP no era automàtica quan es va aprovar l’any 2007, sinó
que la vigència de determinats preceptes d’aquesta norma de
rang estatal, com els que he esmentat anteriorment, així com per
exemple el règim retributiu, el règim de provisió i de mobilitat,
quedava diferida fins que les comunitats aprovassin una nova
llei de funció pública i les normes reglamentàries que la
desenvolupen, però, com he dit al principi, la nostra llei de
funció pública autonòmica es va aprovar just un mes abans que
entràs en vigor la normativa bàsica estatal, l’EBEP.

Una de les altres novetats de la llei és que la seva aplicació,
l’aplicació de la funció pública, es farà, com he dit, a totes les
administracions de les Illes: a les entitats locals, ja siguin
insulars, municipals o supramunicipals, i a l’administració
autonòmica. Però també és d’aplicació aquesta llei a les entitats
de dret públic que en depenen, i així ens evitaríem diferències
de criteris entre aquests diferents ens. Així que aquesta llei el
que fa és entrar a regular el règim personal de diversos ens del
sector públic per avançar en la transparència i en l’aplicació dels
principis d’igualtat, de mèrit i de capacitat.

Com deia al principi es pretén donar solució a problemes
que venim arrossegant ja fa molts d’anys, com per exemple el
model de provisió de llocs de treball o el model de selecció per
ingressar a l’administració, i així es preveuen en l’àmbit
autonòmic els límits de la provisió de llocs de treball mitjançant
el procediment de lliure designació, que restaria reduït de forma
substancial si ho comparam amb el que tenim ara, o tal com ve
regulat ara a la Llei de funció pública de l’any 2007. 

Precisament amb l’objectiu de garantir aquesta igualtat
d’oportunitats per a l’accés a la funció pública es regulen en
aquesta proposició de llei que avui presentam uns límits per al
concurs oposició de fins al 20% màxim en la fase de concurs.
Aquest apartat hauria d’afectar totes les administracions
públiques i evitar ja d’una vegada per totes que es produeixin
situacions indesitjables, com pot ser que a vegades pugui arribar
a passar que la fase de concurs pugui superar la fase d’oposició,
perquè això atempta, des del nostre punt de vista, al principi
d’igualtat; i una limitació també es recull aquí, que és que es
pugui establir en aquest cas un màxim del 30% en la promoció
interna. A més el concurs es configura com una forma d’accés
excepcional, per a supòsits, com dic, molt concrets. Per primera
vegada la llei regula la selecció del personal laboral del sector
públic per tractar que els principis d’igualtat, de mèrit i de
capacitat s’apliquin també de forma general en aquests ens i
entitats. Hem sentit aquí fa uns moments, a una anterior
intervenció, una crítica del Govern de com s’havia accedit per
part de molt de personal al sector públic. Precisament,
efectivament, donam la raó al Govern; cal recordar que en
l’etapa en què governaven el Partit Popular i el Sr. Matas, on es
van crear més del 50% de les empreses públiques que tenim
avui, en molts de casos, per no dir en una gran part d’aquests
casos, no es complia, com dic, amb els principis d’igualtat. Per
això volem que aquests principis, que han d’afectar també al
personal laboral del sector públic, es recullin expressament en
una llei, en aquest cas a la llei que avui presentam.

Finalment també, i amb l’objectiu de separar efectivament
els llocs de treball de naturalesa política i els de funcionaris o
empleats públics, es fixa legalment la prohibició expressa que
alts càrrecs del Govern participin en proves selectives per
accedir a l’administració autonòmica i en els procediments de
provisió de llocs de treball mitjançant la lliure designació.

En definitiva crec que estam davant d’una proposta, davant
d’una nova llei de funció pública que sorgeix de la feina de
moltíssima gent, de tècnics, de la participació dels sindicats que
abans he esmentat, i en el seu dia també, en la passada
legislatura, de la feina que varen fer els diferents grups polítics,
perquè vull recordar que va començar la seva tramitació en
aquest parlament en la qual el mateix Grup Popular, a més
d’altres grups, va presentar moltes esmenes, moltes de les quals
ja s’havien començat a pactar entre els diferents grups polítics
per tal que aquesta llei pogués sortir per unanimitat.

És cert, com deia al principi, que en aquesta legislatura tot
el debat de funció pública s’ha centrat o ha quedat en el tema de
l’eliminació del requisit del català. Nosaltres evidentment en
aquesta llei reivindicam i recollim que continuï essent un
requisit, per suposat, i també a més vull recordar que la passada
legislatura, en els intents que es varen fer entre tots els grups
polítics d’arribar a un acord, el mateix Partit Popular va estar
també d’acord en el fet que el català continuàs essent un requisit
perquè així pogués sortir per unanimitat una nova llei de funció
pública. Però, com dic, la funció pública té també altres
necessitats tan importants com la del requisit lingüístic. Per això
demanam avui aquí a tots els grups polítics el seu vot favorable
perquè es pugui tramitar o el vot favorable per a la presa en
consideració d’aquesta proposició de llei, perquè totes aquelles
diferències o esmenes que es vulgui presentar es pugui fer una
vegada s’hagi pres en consideració la llei, i per això es necessita
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el vot favorable o deman el vot favorable de tots els grups
polítics.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa.

(Alguns aplaudiments)

Altres grups que intervenguin en torn a favor? Per part de
MÉS té la paraula el Sr. Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, adaptar, sigui via modificació o via renovació l’actual
llei 3/2007, de funció pública de la comunitat autònoma, és
inevitable, i ho sabem tots, açò per molt que vulguem allargar
l’agonia d’una llei que no desenvolupa ni regula, i fins tot
contradiu, allò que la legislació superior preveu. I açò és així, és
inevitable.

Però a més açò és així, o comença a ser així, catorze dies
després de la seva aprovació. En catorze dies una llei quasi
verge i sense estrenar esdevé obsoleta i jubilable. Açò és
l’eficiència del Partit Popular, i la seguretat jurídica del Partit
Popular. Sí, el govern del Partit Popular de Jaume Matas i José
María Rodríguez impulsà una llei de la funció pública de les
Illes Balears mentre el govern de Madrid n’impulsava una altra,
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, referida també al personal
funcionari de l’administració pública, i curiosament la llei
autonòmica s’aprovava el 27 de març del 2007, catorze dies
abans que entrés en vigor la llei estatal que regeix com a norma
bàsica, atès que aquesta és una competència exclusiva de
l’Estat. Hagués estat més lògic, i més coherent i més eficaç i
més eficient, el procés contrari. Però no, el Partit Popular havia
d’aprovar la Llei de funció pública abans de l’Estat, abans que
el PSOE, creant així un desordre i una inseguretat jurídica
innecessària, i que l’únic que feia i fa és perjudicar tots els
treballadors i les treballadores de les administracions públiques
de les Illes Balears. Res, coses de fillets.

Allò cert és que la Llei 3/2007, de la funció pública de les
Illes Balears, esdevé avui una llei obsoleta abans d’iniciar el seu
recorregut. Així les coses tenim ara una llei bàsica, l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic, que no pot desplegar-se en alguns
aspectes i que per tant tampoc no poden entrar en vigor, perquè
la llei autonòmica no els aborda ni els desenvolupa. Calia i cal,
per tant, una nova llei que posi al dia la legislació autonòmica
en funció pública, i el govern progressista, de la cultura del
pacte, cosa que el Partit Popular mai no ha entès ni entendrà, i
així li van les coses, durant el mandat 2007-2011 va posar fil a
l’agulla; va proposar una nova llei balear de la funció pública
actualitzada, moderna, que permetés avançar en la
professionalització i la modernització de la funció pública i que,
a més, naixia amb una voluntat integradora, volia ser la llei de
la funció pública de totes les administracions públiques de
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.

Però la iniciativa es va truncar en el procés parlamentari,
quan el mateix partit que havia comès la irresponsabilitat
d’impulsar una llei obsoleta, de posar en funcionament un
producte en mal estat, posava obstacles a la seva tramitació.
Així idò vivim regits per aquesta llei obsoleta, vivim amb una
llei que no compleix les funcions i el que preveu la llei estatal,
que no compleix la funció per la qual s’ha creat, i curiosament
aquesta jugada poc responsable d’impedir per qüestions de
temps que s’aprovàs una llei necessària la va protagonitzar el
mateix exconseller que va impulsar aquella situació, aquella llei,
el Sr. Rodríguez i Barberá, aquell que defensava la seva esmena
de devolució citant Ramón de Campoamor i el seu cristall de
colors: “En esta vida fugaz -deia el Sr. Rodríguez- nada es
verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que
lo miras”, deia ell. Campoamor va ser matemàtic i diputat, i no
hagués tolerat tal irresponsabilitat numèrica: el 2 sempre va
després de l’1. Per cert, el poema no diu “en esta vida fugaz”,
no, diu “en este mundo traidor”. Supòs que la fugacitat de la
seva llei de la funció pública el va trair. Això sí, Campoamor
també va ser governador civil, però no va haver de dimitir per
cap acte presumptament ilAlegal.

I saben vostès, senyors diputats del Partit Popular, com
justificava el Sr. Rodríguez la seva ferma posició?, dient que el
govern menystenia el Consell Econòmic i Social, perquè no
havia recollit totes les observacions a l’avantprojecte de llei. I
no només açò deia; “ja només per açò es justifica -deia el Sr.
Rodríguez- el rebuig i el retorn del projecte de llei”. Què diria
ara el Sr. Rodríguez d’aquest govern que suspèn el Consell
Econòmic i Social? Ara, sense aquest organisme estatutari, ja és
impossible valorar incorporar o no incorporar les apreciacions
del CES, perquè aquest ja no hi és, ja no existeix, ja no és
funcional. Un problema menys, pensarà el Partit Popular.

En definitiva, sigui la llei del govern anterior, sigui la llei
fugaç, és evident que és necessària una llei que estigui d’acord
amb l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i que desenvolupi
aquells aspectes que li correspon desenvolupar, una llei que faci
front a les mancances i contradiccions actuals en l’àmbit de la
funció pública.

Per açò donarem suport a aquesta iniciativa del Partit
Socialista Obrer Espanyol de recuperar el projecte, l’anterior
projecte de llei de funció pública, per adaptar la legislació balear
a l’Estatut Bàsic, un projecte de llei que té la virtut del diàleg i
d’un gran consens entre els agents socials. Ens hem de dotar de
lleis justes i coherents, però també útils, i l’actual està retallada
d’utilitat en alguns aspectes que tenim el deure de resoldre. 
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Crec que l’objectiu del debat d’avui no és entrar en el detall
del text, sinó en la necessitat d’un nou text. Segurament a la
llum dels nous temps que vivim el text presentat podria ser
millorat, però per millorar-lo és evident que cal que es tramiti.

La proposició de llei que debatem se centra en cinc objectius
fonamentals que compartim: adaptar la Llei autonòmica de
funció pública a l’Estatut Bàsic; desenvolupar tot allò que
l’Estatut Bàsic preveu que sigui desenvolupat per les lleis
autonòmiques, com el règim retributiu o el règim de provisió i
de mobilitat; incloure en la mateixa llei el personal tant de
l’administració autonòmica com la dels consells insulars,
ajuntaments i sector públic instrumental, molt important, i ser
així la llei de les administracions públiques de les Illes Balears;
i finalment resoldre qüestions que han estat conflictives en el
seu moment, com la provisió de llocs de treball o la selecció per
ingressar a l’administració. Tots aquests objectius han estat
treballats, insistesc, des del diàleg social perquè el projecte de
llei que aleshores es va presentar i que avui es torna a presentar
com a proposició de llei és un text, com deia, consensuat,
treballat amb els interlocutors socials.

Dit això, crec que és impossible no posar de manifest que en
lloc de fer feina en aquest sentit el Govern ha optat per
modificar la Llei de funció pública únicament per impedir que
el coneixement de la llengua catalana no sigui un requisit
d’accés a la funció pública o de provisió de llocs de treball a les
administracions de les comunitats autònomes. Una modificació
singular que tanmateix, segons el mateix govern, no havia, no
ha de tenir cap efecte, de moment, perquè no hi ha previsió de
dur a terme ni convocatòria de selecció de personal funcionari
ni previsió de llocs de feina.

La realitat és, emperò, que la modificació de la Llei de
funció pública ha buidat de contingut el precepte estatutari de
llengua pròpia i ens ha situat en l’asèptica i acultural situació de
simple coexistència de dues llengües oficials, una de les quals
és obligatòria i l’altra, curiosament la catalana, la pròpia, no ho
és. I aquesta és la realitat, s’ha modificat la Llei de funció
pública per legislar contra la llengua del país i, per tant, des del
meu punt de vista, contra el país, contra la diversitat cultural i
contra la racionalitat que seria lògic i coherent que qualsevol
país assumís com a primer objectiu.

I ja acab, per rematar, ens trobam ara que la nova llei de
règim local, coneguda com a Llei Montoro, i que encara s’ha
d’aprovar a les Corts eliminarà també la possibilitat dels
ajuntaments de poder exigir el coneixement de la llengua
catalana a les places d’habilitació estatal que es convoquin, de
secretari, d’intervenció i de tresorer. Feim feina, idò, en la
mateixa línia que el català sigui cada vegada més marginal a la
nostra terra. 

Així, la prioritat del Govern del Partit Popular no és tenir
una llei moderna, al servei dels treballadors públics, al servei de
les prestacions i dels serveis públics sinó una llei que resolgui
allò que era la seva prioritat i obsessió, i és que la llengua
catalana no sigui la llengua preeminent a la nostra comunitat.

Per tant, evidentment donarem suport a aquesta iniciativa,
creim que és, en aquest moment, millorable, creim que tots els
grups l’haurien de considerar així i que en la tramitació
parlamentària segur que amb l’aportació de tots els grups
podríem enriquir i millorar el seu contingut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Intervenció dels grups parlamentaris en
torn en contra, per part del Grup Popular té la paraula el diputat
Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Debatem avui la proposició de llei del Grup
Parlamentari Socialista relativa a la funció pública de les
administracions de les Illes Balears i hem de dir, en primer lloc,
que compartim les fonts de dret que es recullen a l’apartat
primer de l’exposició de motius d’aquesta proposició en la qual
es menciona, efectivament, que les bases del règim jurídic de les
administracions públiques i del règim estatutari del seu personal
funcionari, que en tot cas garantiran als administrats un
tractament comú davant aquestes, serà competència exclusiva
de l’Estat, a tenor del que es regula a l’article 149.1.18 de la
Constitució Espanyola.

Així mateix, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
preveu en el seu article 11.4 que correspon a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb les bases
contingudes a la legislació estatal a què fa referència l’article
149.1.18 de la Constitució, el desenvolupament del règim
estatutari del personal funcionari de l’administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears a la seva administració
local. 

Cal fer referència a la normativa estatal, concretament a la
Llei 30/84, de mesures per a la reforma de la funció pública, per
la qual s’obliga les comunitats autònomes a ordenar, mitjançant
llei autonòmica, la funció pública de les administracions dels
seus respectius àmbits territorials. 

I va ser en el marc d’aquesta normativa estatal quan es va
aprovar la Llei 2/89, de funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, en la qual es copiava
pràcticament el model dissenyat per la legislació de l’Estat. 

Això va conduir a la necessitat de fer canvis en la legislació
autonòmica per adaptar millor la funció pública a la nostra
realitat administrativa i organitzativa del seu personal, i
s’aprovaren la Llei 2/2007, de cossos i escales de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i la Llei 3/2007, de la funció pública de la comunitat autònoma.

Poc temps després, un mes, s’aprovà, efectivament, la Llei
7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en el marc de la
legislació bàsica estatal, la qual cosa ha suposat una sèrie de
problemes tècnics en el nostre ordenament jurídic ja que les lleis
autonòmiques s’havien d’adaptar a la normativa estatal bàsica.
Per tant, som conscients de la conveniència d’ajustar la
legislació autonòmica per tal que totes les disposicions
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normatives de l’estatut bàsic puguin desplegar els seus efectes
a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma. Per tant, amb una
normativa reguladora de funció pública es podrà garantir, com
dèiem, aquest desplegament de la totalitat de l’EBEP així com
el seu desenvolupament de les normes reglamentàries que siguin
necessàries. 

Tot i que compartim aquest posicionament jurídic que
planteja el grup proposant, també el Grup Parlamentari MÉS, no
podem estar d’acord a donar suport a la presa en consideració
de la proposició de llei que ens ocupa per diferents motius.
Primer de tot, hem de dir que aquest text no ha estat elaborat ni
pel Grup Parlamentari Socialista ni pels seus serveis jurídics ja
que estam davant d’una còpia literal del projecte de llei que
aprovà el Consell de Govern del pacte d’esquerres la passada
legislatura. Per tant, es tracta d’un text elaborat pels tècnics i
funcionaris del Govern de les Illes Balears. A ells els correspon
la propietat intelAlectual d’aquesta llei, no a vostè, Sra. Costa, ni
al Partit Socialista de les Illes Balears. Per tant, vostès han
aprofitat la condició que varen tenir de poder la legislatura
passada, concretament vostè com a consellera d’Interior, i ha fet
un ús de l’autoritat que tenia conferida amb aquesta usurpació
en tota regla de la feina que ha estat desenvolupada pels
funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ells
són els autors de la proposició que avui presenten. Per tant,
consideram que no és una actuació ètica ni responsable des d’un
punt de vista professional i polític. L’únic canvi que han fet
vostès, Sra. Costa, ha estat el logotip de la capçalera, han
canviat el logotip del Govern pel del seu grup parlamentari, la
qual cosa ens sembla poc seriós i de tenir poca vergonya.

En segon lloc, no li donarem suport perquè cal destacar que
atès el temps transcorregut en què la conjuntura econòmica ha
empitjorat i en el qual tant l’Estat com la pròpia administració
autonòmica han hagut de prendre mesures més dures per poder
fer front a la greu situació, aquest text conté alguns aspectes que
haurien de ser revisats. Cal recordar que aquest parlament
aprovà el Decret Llei 5/2012, de mesures urgents en matèria de
personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del
sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
d’altres institucions autonòmiques, el qual regula mesures ja
contemplades a la Llei de pressuposts de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2012, com el Pla econòmic
financer de reequilibri del període 2012-2014 formulat per la
comunitat autònoma al començament de la legislatura davant
l’administració de l’Estat. Pla que -recordem-ho- va ser
considerat idoni pel Consell de Política Fiscal i Financera,
encara dirigit pel Govern Socialista del Sr. Zapatero. Així com
també es va aprovar el Decret 10/2012, de 31 d’agost, pel qual
es modifica l’esmentat Decret llei 5/2012. 

Recordem que aquests decrets lleis el que pretenen és reduir
la despesa pública fent una incidència especial a la despesa de
personal mitjançant la reducció de determinats avantatges que
els empleats públics han obtingut en moments històrics diferents
a l’actual i que ara els separen dels treballadors del sector privat
i, en tot cas, dels mínims que estableix l’Estatut Bàsic de l’Estat.

Se’ns dubte es va tractar d’un sacrifici solidari amb la resta
de la població activa del país. S’adoptaren mesures estructurals
de racionalitat i d’eficiència en la gestió de recursos humans del
sector públic per tal d’implantar d’una manera efectiva els
principis instrumentals d’ordenació d’aquests recursos. La
situació d’emergència econòmica en què ens trobam justifica
que el Govern de les Illes pugui adoptar mesures legislatives de
caràcter provisional, per tant, són mesures que es prenent de tant
en tant dura la crisi econòmica, que contenguin la despesa
pública. Realment pensam que el text de la proposició de llei de
funció pública que presenta el Grup Parlamentari Socialista no
contempla per a res aquesta realitat financera que patim i, per
tant, seria necessària la revisió de molts dels preceptes que
aquesta llei planteja i que ateses les circumstàncies que
travessam difícilment es podrien complir.

A més, han passat ja un parell d’anys des que es va elaborar
l’esborrany d’aquest text, en aquests anys han passat moltes
coses, no només qüestions econòmiques també qüestions per
raons tècniques, per raons de qualitat administrativa i de la
pròpia modernització que està evolucionant a l’administració
pública, aquest text és un text obsolet. Per tant, seria necessari
crear-ne un de nou per tal de donar resposta a la nostra realitat
administrativa.

Per exemple, seria necessari revisar tota la normativa
relativa al règim de vacances; dies addicionals; permisos; la
concessió de quatre setmanes de permís de paternitat,
consideram que és un tema important per abordar. Recordem
que pel que fa a les vacances dels funcionaris el règim jurídic
que ha de regular la llei contempla el mínim de dies hàbils
anuals de vacances retribuïdes, la regulació de vacances en cas
que coincideixi amb una incapacitat temporal o amb permisos
per maternitat, paternitat o lactància. Per cert, l’article 141 de la
proposició de llei no diu res de les vacances coincidint amb el
permís de paternitat. Per tant, no es regula aquest aspecte.

Pel que fa al règim de permisos, llicències i reduccions de
jornada també és necessari que es revisin aquests preceptes
ateses les circumstàncies a les quals fèiem referència
anteriorment i que des del Partit Popular pensam que el PSIB no
han tengut en compte. 

També, per aquests motius, s’hauria de revisar el capítol 3,
relatiu a la carrera horitzontal, la qual implica progressió de
nivell o esglaó del funcionari sense que aquest hagi de canviar
de lloc de treball i que requereix, per a l’efectivitat d’aquesta
sistema de carrera horitzontal, la implantació prèvia d’un
sistema d’avaluació de l’acompliment. Hauríem de veure les
estructures o els organismes que s’haurien de crear per dur a
terme aquesta carrera horitzontal. 

A l’apartat 4 de l’article 85 del text seu diu que es requereix
un o més òrgans colAlegiats, tècnics especialitzats d’acreditació
i valoració que actuïn amb objectivitat, imparcialitat i
professionalitat on estiguin presents els representants del
personal. Quin cost ha de tenir això? I si bé aquest òrgans de
control són necessaris analitzar de quina manera es pot regular
sense que suposi una major complexitat tècnica o duplicitat
d’organismes públics o despesa innecessària. 
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També hauríem d’analitzar l’establiment d’un observatori
d’ocupació pública pel que suposa de despesa pública i si
aquestes funcions poden ser desenvolupades d’una altra manera.
S’haurien de replantejar qüestions com la distribució de
competències en matèria de funció pública dins l’administració
autonòmica, els llocs a proveir per lliure designació així com
alguns termes de la Llei 7/2010, del sector públic, que ha anat
incorporat i que afecten sens dubte la nova llei de funció
pública. 

Aquests preceptes importants per a una redacció de la nova
llei de funció pública són els articles 20, 21, 22 i 23 d’aquesta
Llei 7/2010, relatius a organismes de direcció, nomenament,
retribucions i règim jurídic de la gerència i dels altres òrgans
unipersonal així mateix també el règim de personal directiu
professional i el règim del personal. 

També haurien de ser revisades la regulació del lloc de
personal directiu professional; la carrera horitzontal, que ja ho
hem comentat; la limitació de la puntuació de la fase de mèrits
del sistema de provisió ordinària i les garanties en cas de
remoció del lloc de feina. Aquesta darrera qüestió es regula a
l’article 115 i 116 de la proposició del Partit Socialista,
concretament al 115 es regulen les causes de la remoció i al 116
es regulen els seus efectes, però no es regulen les garanties de
la remoció cap al funcionari, al qual se li obre un expedient
contradictori segons les causes que marca la llei. També seria
important la revisió del règim d’incompatibilitat dels
funcionaris que es regula a l’article 181.

I el tercer motiu pel qual no donarem suport a aquesta
proposició de llei és perquè des del Partit Popular pensam que
la funció pública és una matèria prou complexa que afecta
l’organització i l’estructura de l’administració pública i que ha
de ser iniciativa o ha d’estar liderada pel Govern de les Illes
Balears, sens perjudici, evidentment, de la potestat d’iniciativa
legislativa que tenim els diferents grups parlamentaris. En tot
cas, els grups parlamentaris poden fer les seves aportacions a la
tramitació parlamentària amb les seves esmenes, amb les quals
es pot millorar i es pot consensuar un text definitiu, però
pensam que aquesta regulació correspon al Govern de les Illes
Balears, el qual té les competències en matèria de funció pública
i també l’aprovació d’una llei d’aquestes característiques
requereix, com no podria ser d’altra manera, del consens amb
els representants dels treballadors públics.

Vostès han parlat que aquella normativa tenia consens en el
moment de la seva elaboració, però és que ara el consens dels
treballadors públics pot ser en un altre sentit. La situació ha
canviat, la qüestió és redactar una norma adequada a la realitat
que vivim, i aquest text, pactar-lo, fer calendaris de treball amb
els representants dels treballadors i poder tenir la major pau
social possible. 

En aquest sentit, ens consta que el Govern de les Illes
Balears ja s’ha reunit amb ells per parlar a la mesa del sector
públic instrumental, que forma part de la reforma de
l’administració que ha engegat el Govern de les Illes Balears i
que té com a objectiu l’homologació de les condicions dels
treballadors per al sector públic instrumental amb la resta
d’empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Per tant, aquesta tasca de negociació, amb tots els respectes,
no és per a un grup parlamentari sinó que l’ha de liderar el
Govern de les Illes Balears. De fet, no coneixem cap precedent
de comunitat autònoma que hagi aprovat una llei de funció
pública per iniciativa legislativa de l’oposició, és el Govern, per
tant, que ha de liderar aquesta iniciativa i, de fet, ja ho fa amb
reunions de feina amb els representants dels treballadors per
poder pactar una llei de funció pública i dur-la endavant amb la
major pau social possible.

Quant al tema lingüístic, miri, és evident que no ens
posarem d’acord. Nosaltres consideram que aquella millora que
es va fer de la Llei de funció pública va ser per poder tenir una
administració pública més competitiva, una administració més
lliure i per evitar abusos lingüístics que es produïen a la nostra
comunitat autònoma, de persones aspirants a accedir a la funció
pública que dominant la nostra llengua pròpia no podien accedir
a la funció pública perquè no tenia el requisit del català, i
aquesta era una situació absolutament injusta. Nosaltres primam
el dret de tots a poder triar la llengua oficial, però també la
qualitat i la professionalitat del treballador públic.

Moltes gràcies, Sr. President.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Rèplica, en aquest moment, del Grup Parlamentari
Socialista, la representat Sra. Pilar Costa, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Rubio, començaré pel final.
M’he quedat més preocupada després de la seva intervenció
perquè vostè en trenta segons s’ha carregat la Constitució
Espanyola, l’Estatut d’Autonomia negant la iniciativa
legislativa dels grups parlamentaris a través d’una proposició de
llei. Això ho recull l’Estatut d’Autonomia i la Constitució
Espanyola, ja ni li parl del Reglament del Parlament.

Vostès estan esglaiats que l’oposició presenti una proposició
de llei, que això ha de ser una iniciativa del Govern. Si a mi
m’encantaria que el Govern tengués iniciativa i portés alguna
cosa apart dels decrets lleis, que presenti un projecte de llei el
Govern, no hi hauria res que ens agradés més. El problema és
que el Govern no fa res i l’únic projecte de llei en matèria de
funció pública que ha presentat aquí ha estat per eliminar el
requisit del català per accedir a la funció pública.
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Diu el Sr. Rubio que no ens posarem d’acord amb el tema
del català, no, si la seva postura, la del seu grup, és aquesta,
evidentment no ens hi posarem d’acord. Però sap què és el
lamentable de tot això, Sr. Rubio? Que vostè la passada
legislatura no va defensar el mateix. Resulta que quan el Sr.
Rodríguez en nom seu i en el nom del seu grup, el Grup
Popular, negociava amb la resta dels grups polítics aquesta llei
i les esmenes a presentar, li va semblar bé que el català fos un
requisit, i vostè n’era diputat, però com abans manava el Sr.
Rodríguez vostè va callar, i com ara la línia del Sr. Bauzá és una
altra, ha canviat de parer.

(Remor de veus)

Això és molt lamentable, Sr. Rubio.

I bé, ja el darrer, he de reconèixer que no pensava que la
seva intervenció anàs per aquí, el darrer que m’havia imaginat
és que vostè digui, bé, a part de dir-me poca vergonya política,
poca ètica, que he usurpat la propietat intelAlectual de la
proposició de llei; però vostè, Sr. Rubio, no era diputat a la
passada legislatura?

(Remor de veus)

No? Ah, idò, perdó, perdó, no era diputat, no era diputat,
però vostè no era...

(Remor de veus i petita cridòria)

... era conseller, perdó, era conseller; però que no era del Partit
Popular vostè la passada legislatura?

(Remor de veus)

Ah!, val, per tant era del Partit Popular la passada
legislatura. Bé, idò vostè i, si no, la seva portaveu, hauria de
saber que la passada legislatura va tenir entrada en aquest
parlament, entrada, i es va començar a tramitar, un projecte de
llei de funció pública que, efectivament, és el que portam avui
aquí, tanta sort que ho he dit a la meva primera intervenció
donant les gràcies a totes les persones que hi varen fer feina i el
consens, sobretot dels sindicats, que va tenir la proposta. I això
a vostè li sembla..., és que el que hauria de fer el govern actual
és aprofitar efectivament la feina feta i si no els agrada en facin
una altra de llei, el problema és que no fan res, aquest és el
problema, per tant no em parli d’usurpació de propietat
intelAlectual i no sé quina quantitat de barbaritats que ha arribat
a dir en pocs segons.

Per últim, Sr. Rubio, el lamentable és que avui perdem una
oportunitat que es comenci a tramitar una nova llei de funció
pública, que va néixer desfasada per la caparrudesa aleshores
del conseller Sr. Rodríguez, del Partit Popular, i del Sr. Matas,
com a president, de tramitar una llei que naixia morta, i ells ho
sabien, perquè es va aprovar just quan un mes després va entrar
en vigor l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. I dic que és una
llàstima que avui perdem aquesta oportunitat perquè si es votàs
a favor la presa en consideració d’aquesta proposta, d’aquesta
proposició de llei, després cada grup polític podria presentar les
esmenes que consideràs oportunes. Per tant, si no els agrada
aquest projecte o aquesta proposició de llei, jo el convid, Sr.
Rubio, que el seu grup, com sí va fer a la passada legislatura,

quan llavors sí els manava el Sr. Rodríguez, presenti les
esmenes que consideri oportunes.

Però sap què passarà, Sr. Rubio, senyors del Partit Popular?
Que ara impediran que es tramiti aquesta proposició de llei i el
més trist de tot és que el Govern tampoc no farà res.

I per últim, i ara sí per acabar, li deman que, com a mínim,
es repensi aquesta manca, no sé com dir-ho, avui ha llevat
legitimitat als grups polítics, als grups parlamentaris a presentar
proposicions de llei; el convid que es rellegeixi el Reglament
del Parlament, l’Estatut d’Autonomia i la Constitució
Espanyola, que regulen i recullen qui té la iniciativa legislativa,
i en aquest país i en aquest parlament, de moment i encara, si a
vostès no se’ls ocorre una altra cosa, la iniciativa legislativa la
té el Govern, a través dels projectes de llei, i els grups
parlamentaris, a través de les proposicions de llei. Per molts
anys!

Gràcies, Sra. Presidenta.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara de rèplica del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula
el Sr. Nel Martí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també crec que el primer
que he de dir és que la veritat és que sorprèn, i crec que hauria
d'aclarir si aquesta és la posició del Grup Popular, que pensi que
impulsar lleis és una facultat exclusiva, quasi exclusiva, del
Govern; si és així, si aquest grup pensa així, crec que aquest
parlament i aquest país pot estar realment preocupat.

Com deia a la meva primera intervenció, l’adaptació de la
nostra legislació a la funció pública, a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, és una necessitat, una obligació legal en
aplicació del mateix Estatut Bàsic i, fins i tot, jo diria que una
obligació constitucional per allò que la Constitució estableix la
prevalença de la normativa bàsica estatal sobre l’autonòmica. I
les disfuncions que avui tots sabem, i s’han posat de manifest
amb les diferents intervencions, són disfuncions que s’han de
resoldre i que és fonamental que es resolguin amb celeritat i que
es resolguin també amb seguretat jurídica.

No és una qüestió de propietat intelAlectual, la qüestió
d’aquesta proposta, és una qüestió de saber si aquesta és o no
una prioritat en aquests moments, és una prioritat o no tenir una
llei de funció pública al servei dels treballadors públics i al
servei de la prestació dels serveis públics de la nostra comunitat.
Ho és o no ho és una prioritat? El que sí sabem és que per al
Partit Popular ha estat una prioritat modificar la Llei de funció
pública perquè el català no fos un requisit, açò sí que ha estat
una prioritat. I aquesta modificació l’ha feta sense tenir cap
mirament, per allò que tant pregona de la seguretat jurídica, la
modifica puntualment per modificar, per eliminar el requisit del
coneixement del català, i alhora diu que prepara una
modificació completa de la llei, açò és la seguretat jurídica, la
modifica puntualment mentre alhora diu que la modifica, que
prepara un nou text complet. O no és així? O no és així que dia
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23 de desembre del 2011, el Consell de Govern aprovava el Pla
estratègic en matèria de funció pública i dins les línies
estratègiques establia: una, elaborar, bé, actualitzar la normativa
en matèria de funció pública, i establia l’elaboració i aprovació
d’una nova llei de funció pública en desenvolupament de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, açò ho diu el seu propi pla
de feina. I també, dins una de les línies estratègiques, modificar
la Llei de funció pública perquè el català deixi de ser requisit.

Però d’aquestes dues línies estratègiques només en
coneixem una, només se n’ha desenvolupat una. I és curiós, en
el mateix pla, en el preàmbul, per justificar el contingut de les
línies estratègiques, diu: “En aquest sentit, cal destacar que
l’aprovació de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, és una eina que defineix un model de funció pública més
modernitzada i que perfila les mesures que han de conduir
aquesta nova concepció de l’administració pública més
competent i més racionalitzada.” Açò era la justificació del
preàmbul. Ho acomplirà, ho acomplirà aquest govern, acomplirà
la seva línia estratègica, el seu pla de feina? Ho farà, ho
convertirà en una prioritat?

Avui era una oportunitat per iniciar, encetar un camí per
tenir una nova llei de funció pública, com deia el preàmbul
d’aquest pla, moderna i racional, adaptada a la nova realitat. És
ver, és cert que alguns aspectes d’aquest text podrien ser llegits
i rellegits tenint en compte la realitat actual, és cert, però
aquesta és l’opció que ens dóna la tramitació parlamentària i
que, lògicament, tots, insistia, haguéssim aportat perquè fos el
text més ajustat, més real, més necessari que necessita aquesta
comunitat autònoma.

És lamentable, és trist que avui es perdi aquesta oportunitat
i que, a més a més, es retregui que no és una iniciativa dels
grups de l’oposició, que no és una iniciativa que hauríem de
tenir els grups parlamentaris i per tant lamentar-ho, lamentar-ho
molt. I pensam que és un lapsus i que, efectivament, sí que
pensa que hem de tenir iniciatives i que podem aportar molt a
aquesta comunitat autònoma, vull pensar que el Grup Popular
pensa açò i no el que ha esmentat a la tribuna.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn ara del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Fernando Rubio, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, jo no m’he carregat
la Constitució Espanyola, no m’he carregat l’Estatut
d’Autonomia ni m’he carregat absolutament res, de fet he dit
que jo, sens perjudici de la potestat d’iniciativa legislativa,
pensava que un tema com aquest havia de ser liderat pel Govern
de les Illes Balears, això no és carregar-se absolutament res.

En qualsevol cas, efectivament els grups parlamentaris tenen
iniciativa legislativa, però han de fer la feina ells, han de fer la
feina ells, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... perquè el que no és possible és iniciativa del Grup
Parlamentari Socialista quan la feina la fan uns altres, això sí
que no és possible; el que no és possible és agafar un text que
han fet els funcionaris de la comunitat autònoma, que té la
capçalera del Govern de les Illes Balears, posar el logotip del
Partit Socialista i dir que la feina l’ha feta vostè, Sra. Costa.

(Alguns aplaudiments i petita cridòria)

Això no és possible, això no val.

Miri, el problema que vostè té, Sra. Costa, és que vostè avui
ha fet chuletas en aquest parlament, sí, vostè ha fet chuletas, ha
vengut i ha copiat als funcionaris i als tècnics de la comunitat
autònoma i això, sincerament, si vostè no té vergonya, bé, a mi
me’n faria.

En qualsevol cas, insistesc, vostès facin lleis, però les facin
vostès, facin un poquet de feina i efectivament connectin amb
la realitat; com que vostès no han fet aquesta feina i han passat
un parell d’anys des que es va fer l’esborrany d’aquesta llei,
nosaltres pensam que el més adient és que la legislació
autonòmica s’adapti, sí, hi estam d’acord; que el Govern de les
Illes Balears lideri aquesta modificació, sí, és el que nosaltres
pensam, i sabem que el Govern de les Illes Balears està ocupat
amb aquesta qüestió. A més, ha mantengut contactes amb els
representants dels treballadors per abordar aquest tema i deixem
que faci la seva feina i no ens immiscim d’aquesta manera
absolutament sense sentit.

En qualsevol cas, insistir, nosaltres, Sra. Costa, pensam que
aprovar aquest text que ha presentat avui no seria adient, perquè
s’han produït una sèrie de modificacions i de canvis, no només
pel context econòmic, sinó per qüestions absolutament
tècniques, per qüestions de qualitat, de modalitat, de modernitat.
Jo, a la meva exposició, he parlat del contingut de la seva llei,
vostè no, jo sí, he parlat del seu articulat i he dit aquelles
qüestions que consider que s’havien de reformar; jo no sé què
és el que vostè pensa de l’articulat, perquè realment vostè ha
parlat de temes absolutament genèrics. I dubt que fins i tot se
l’hagi treballada i l’hagi llegida.

(Remor de veus)

En definitiva, miri, el que crec és que l’administració
pública ha evolucionat i nosaltres el que hem de fer és adaptar
la nostra normativa. Estam d’acord que s’ha d’adaptar la
legislació autonòmica a la llei bàsica estatal i estam
absolutament convençuts que el Govern, amb la seva
responsabilitat i amb aquest tarannà de modernitzar i de canviar
l’administració pública, tendrà en compte aquesta qüestió. No
es preocupi que el Govern fa la seva feina, nosaltres hi confiam.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petita cridòria)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació. Començam. Votam.

Queda rebutjada per 34 vots en contra i 24 a favor, i 25 a
favor. 34 en contra i 25 a favor.

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